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���� ���  

  ر��	��� �د
	ن
  

  )���وی(در و�ود ز�ده ای ��و��� �د             ای 	�� آن �رد �ز 	ود ر��� �د

  

آ�� ر���	�ز ��م �"�"ت دارد؟ �� ا�ن �� ا�طوره ای ��ش ��وده و ا�ط��� �رای 
  ��	ص ��ودن ��وری ��روک و دور از �"�"ت ا�ت؟

�و,� ھ�ی اور�*�م ����ن آ�ده و رو�ن �� در روز ��ط�(��ت، �طرس از ��&	��� �� 
او �� ار��ع ). ٢٨-٢۶: ٢اع (آ�ش روح ا/"دس، ���. ر���	�ز�رده را ا-�م �� ��د 

��/�دم در اط����ن ���ن «: را �"ل �� ��د) ١١- ٩: ١۶(�� �و��� ھ�ی �"دس، �ز�ور 
:ذا�ت �رک �	واھ� �رد و 8دوس 	ود را �	واھ�  ١	واھد �د ز�را ���م را در ھ�و��

�طرس ر�ول �و>�. �� . »راه ز�د:� را �� �ن 	واھ� آ�و	ت. �� ;��د را ����د
و;�ت ��وده و د;ن �ده ا�ت و �"�ره او �� «آری، داود، �را��ده ا�ن �ز�ور : دھد

�س ,ون ��� �ود و دا��ت �� 	دا �رای او �8م 	ورد �� از . ا�روز در ���ن ���ت
ا�<�زا�د، �� �ر �	ت او �����د، در��ره �ر	���ن ;رز�دان او �� ��ب ��م، ���. را �ر

����را�ن ;رز�د داوود، �@�� -���ی ���.، ��روز �ر ). ٣١-٢٩: ٢اع (» ���. ��ش د�د
���ت �� درھ�ی ا��د ر���	�ز را �� روی ھ�� ا����B� �� » :ذر ;��د ���ذ�ر«�رگ و 

ر���	�ز . ا�ت�� ���د �� �"�"�� ��*م » ر���	�ز ��م«�و>وع ��ث �� . :���د
��م �BDو�� ذھ�� و ��ر�دی ��وده و ��ز ز�د:� �� روح ��B�ی �دا �ده از �و�ش 
	��� 	ود �� �ر ��ب �@*���ت �@>� ;�*�و;�ن �� ا;(�ری �*�د�روازا�� در د����� 

�ز�ور �و�س و �طرس ھم، ����� ا��د 	ود را �� . 	��/� ز�د:� 	واھد �رد، ��� ���د
  .�د ���� ا�د��م رھ��� ��;�� از ;�

  

  ;��د ,��ت؟ :�وان

را �� ) ٧: ��٢د (آ�� �رح آ;ر��ش. ;��د �@�� ��ز�� ��د و ��ز:�ت آن �� 	�ک :��ر
��د داری؟ ا����� �� از 	�ک �ر��� �د �� 	�ک �ر �� :ردد، ز�را �س از ھ�وط، 

�� 	�ک ��ز:ردی �� «:�دی، ر�F، �رگ و ��ز�� در آ;ر��ش ز���ی 	دا دا	ل �ده ا�د 
  ).١٩: ��٣د (» آن :ر;�� �دی، ز�را �� 	�ک ھ��� و �� 	�ک �ر	واھ� :�ت از

                                                           
  .ز�دان �رد:�ن، ھ�و�� �� �� ز��ن -�ری �Gول ����ده �� �ود ١




 ��د��ن               ٣٢���  ر�

 

 

» 8��ون ا���ن«آ	ر�ن �*��ت . �� ا�ن و�ود �� ا���ن دار�م �� �رد:�ن ز�ده 	واھ�د �د
  .»�ر	���ن �رد:�ن و ز�د:� �B�ن آ��ده را در ا��ظ�ر�م«: ,��ن �� :و��د

  

  
م �� ���د، و ���. ا����ده، ز�ده و �١٣ده ا�ن ����ل �ر���� �Bن از ��رد�ن ��@*ق �� 

در ز�ر . ��روز��د را �� �� ���ن �� دھد �� َ-*َم ��روزی اش �@�� �*�ب را در د�ت دارد
��ی او درھ�ی درھم �(��� ز�دان �رد:�ن �� آدم و �وا در ��ت ,پ و -�د&ن -Bد 8د�م در 

ن ��ر�� ��رون آ��د، ز�را ا:ر ��ت را�ت ا�(�ن �� دھد �� از �رگ �ر	���� و از ا�ن ز�دا
-��� �� �رگ 	ود �� ھ�و�� ;رو �د، �رای  �� ھ���طور �� در ا-�راف ا���ن ا-�م �� ���م

�� �� د/�ل :��ه ��(وم �� �رگ �ود�د، ا�� �و��*� آدم  ا�ن �ود �� آدم و ھ�� ;رز�دا�ش را ��و�د
  .�و�ن رھ��� ��;��د

  

,<و�� ,��ن ,�زی ��(ن ا�ت؟ ��ور �ردن ا�ن �� ھ�� ����� �� �رده ا�د  :�وان
  .دو��ره ز�ده 	واھ�د �د ��(ل ا�ت

�س ��Bر ا�ن ا�ت �� �رای �F �ر;�ن از ا���ن را���ن، �و��� ھ�ی ���ب �"دس  :��ر
�� �ق �دار�م در ز���� ا�رارآ��زی ھ�,ون �رگ و . را �� د8ت در �ظر دا��� ����م

�و آوری �رده �� �� ا��د&ل ��رداز�م، �*(� ��B� �� �وا��م در آ�,� �� �و���  ر���	�ز،
�ط�/ب �و��� ھ�ی ���ب �"دس . ھ�ی �"دس �ر �� آ�(�ر �رده ا�د �رر�� و ���ل �����م

در ��ره ���(�وی ھ�ی ������� �� �رای درک ا�رار �رگ  در �� ا���د ار���ط �� -�/م 



 ٣٣   ظBور دوم 	داو�د و ز�د:��� ا�دی

 

��B� ا�ن �و��� ھ� ھ���د �� �� �وا��د �"�"ت را �ر �� . ٢��ورا ھ���د ھ�دار �� دھ�د
�(�وف ��ز�د، ز�را �� 	ود روح ا/"دس �و�ط آ�B� �� را �� آ�وزا�د، روح ا/"د�� 

�س �و��� ھ��� را در ���ب ). 8��ون ا���ن(» �� ز��ن �����ران �	ن :��D ا�ت«�� 
  .�"دس �����م �� �� ر���	�ز ا��ره �� �����د

  

  

  ��� ���� در –ا�� 
  

: ا���ن �س از �رگ �� 	�ک ��ز �� :ردد، ا�� �� و�ود ا�ن دا���ل ��� و-ده �� دھد
����ری از آ���� �� در 	�ک ز��ن 	��D ا�د ��دار 	واھ�د �د ا�� ا���ن �� �Bت ز�د:� «

  ).٢: ١٢دان (» ��ودا�� و آ��ن �� �Bت �ر���ری و 	واری ��ودا��

�رد:�ن �و ز�ده 	واھ�د �د و «: ,��ن ا-�م �� ��دا�@��ی ��� ��ز ھ��ن ا��د را 
ای ��� �� در 	�ک �����د، ��دار �ده ��را��د، ز�را . ��د ھ�ی �و �ر 	واھ�د 	��ت

: ٢۶اش(» �� ���م �و ���م :��ھ�ن ا�ت و ز��ن �رد:�ن 	ود را ��رون 	واھد ا;(�د
  .ا�ن ا�ر �� ��ز/� زا��� دو��ره و �و�دن آ;ر��ش 	واھد �ود). ١٩

ا�وب، ا�ن �� :��ه رو �� �رگ �� �ر �*� از Bِ�ِن �� �ورت ����ت ��ری رھ� �ده 
�ن �� دا�م �� ��ری دھ�ده �ن ز�ده ا�ت و در روزھ�ی آ	ر «: �ود ;ر��د �ر �� آورد

�ر ز��ن 	واھد �ر	��ت و �س از آن �� ا�ن �و�ت �ن �*ف �ود، �� ��م 	ود 	دا را 
وب �� دا�د �� �� ,���ن ������ 	ود 	دا را ا�). ٢۶-٢۵: ١٩ا�وب(» 	واھم د�د

�ل Bِ�ِن �� �@��ی د���ی ��زل �رده . 	واھد د�د و �� ���� در ا�ن ا��د او ��Bم ھ���م
;��د و �رگ ��را�ون �� را ;را:ر;�� ا�د و �� ا�ن و�ود ا-�م �� دار�م �� 	دا . ���ت

  .را 	واھ�م د�د

���<�ه ز�رز���� ھ�و�� ا�ت، �� دا�د  ھ�,��ن �و�س از درون �(م ��ھ� �� ����<ر
از �(م . در ��<� 	ود 	داو�د را 	وا�دم و او ���	م را داد«: �� 	دا او را �� ��ود

���O -��� ). ٣: �٢ون (» �>رع ��ودم و �و آواز �را ���دی) �B�ن �رد:�ن(ھ�و�� 
آ�ت �و�س . �� �� ا�����ن �� 	واھ�ن د/�ل و >���ت ھ���د �و��*� �و�س داده 	واھد �د

ا��دواری �� ر���	�ز ا�ت، در ���� �� ھ�P ا��دی ���ت، �@�� ھ�و�� �� در آن 
ھ�,��ن �� �و�س �� ����� روز در «: ا��ظ�ر �� �@�� و ھ�� ,�ز از د�ت ر;�� ا�ت

: ١٢�ت ( »�(م ��ھ� ���د ��ر ا���ن ��ز �� ����� روز در �(م ز��ن 	واھد �ود
۴٠.(  

  

                                                           
�� ا���ب �ن ھ� ر�وع �(��د و از ��دو:ران �ر�ش «: آ�ده ا�ت) ٣١: ١٩(��� در ���ب &و��ن  ٢

  .»������د �� 	ود را �� ا���ن ��س ��ز�د
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  ��� و�س�

  

�ن �� ا�ن �ط*ب �� ���. ��ر 	دا ��� �وا�د در :ور ���8 ����د ا���ن دارم  :�وان
ا�� �و>وع ز�ده . ,ون او 	دا و ,��� ز�د:� �وده و ��ط"� ا�ت �� ر���	�ز ��د

  .�دن �ن �� ا����B� ,�دان رو�ن ���ت

. از �رگ �ر	��ن ���. �� ��ط"� ا�ت و �� آن ا�دازه �� �و �� :و�� رو�ن :��ر
رک ���ذ�ر و �� �B��ت �<Dت آور ا�ت، ا�ن ا�ت �� ��ر 	دا �� را��� �ن آ�,� د

او روح . �س او ا�ن ��ر را �د�� ��	ت. ا����� �� 	ود :ر;ت و �� ��B� ظ�ھر آن را
���ت �� �رای �د�� ��دود ظ�ھر ا����� را �� -�ر�ت :ر;�� ���د، ,ون در ا�ن 

ا��� ��م 	��� �دا�ت �د�� ��� �ورت :ذر از �رگ �رای وی �� د/�ل ا�ن �� �� ر
د��B� و ��ھ��م را ��<ر�د �� �ن 	ود ھ��م و د�ت �ر �ن :ذارده �����د ز�را �� «. �ود

و ) ٣٩: ٢۴/و(» روح :و�ت و ا��	وان �دارد، ,���(� �� �<ر�د �� در �ن ا�ت
  .�رای ����د ا�ن �� �د�ش ز�ده ا�ت، ��ش رو���ن 	وراک �� 	ورد

). ١٨: ١�ول (� ���. را �	�ت زاده از ���ن �رد:�ن ����د �و/س ر�ول �ق دارد �
ا�ن �� آن �@�� ا�ت �� او ��B� �رای �	ص 	ودش ر���	�ز �(رده و �ظ�ھری 

در �� وی ھ�� ا����B�، . 	ود	واھ��� �� �Bت ��Bوت �ردن ا����B� ا���م �داده ا�ت
�د:� ��ز �� :رد�د، ھ�� ��د ھ�، ��� آ��ن �� ��ز�� �ده ا�د از �رگ �ر	���� و �� ز

��وت . ز�را 	دا ,�زی را �� �� ���ھت 	ود آ;ر�ده ا�ت �� ����� �ر��� :ردا�د
�ز�8�ل ��� ا�ن ر���	�ز را ����د �� ��د، ا�ن ��ن �� �(� از �و��� ھ�ی �ر���� در 

  :���ن ����B�ی -Bد -��ق ا�ت ارزش ا�ن را دارد �� در ا���� �� �(ل ���ل آورده �ود

د �ر �ن ;رود آ�ده �را در روح 	داو�د ��رون �رد و در ھ�واری 8رار د�ت 	داو�
داد و آن از ا��	وان ھ� �ر �ود و �را �� ھر �و :ردا��د و ا��� آ�B� �ر روی 

ای ��ر ا���ن آ�� «: و او �را :Dت. ھ�واری �� �B��ت ز��ده و ����ر 	�� �ود�د
�س » .داو�د �Bوه �و �� دا��ای 	«: :�Dم» �� �ود �� ا�ن ا��	وا�B� ز�ده :رد�د؟

ای ا��	وا�B�ی 	�� �	ن : �ر ا�ن ا��	وا�B� ��وت ��وده �� ا��B� �<و«: �را ;ر�ود



 ٣٥   ظBور دوم 	داو�د و ز�د:��� ا�دی

 

ا��� �ن روح �� : 	داو�د �Bوه �� ا�ن ا��	وا�B� ,��ن �� :و�د! 	داو�د را ���و�د
��� در�� آورم �� ز�ده �و�د و ��B� �ر ��� 	واھم �B�د و :و�ت �ر ��� 	واھم آورد 

�س . و ��� را �� �و�ت 	واھم �و����د و در ��� روح 	واھم �B�د �� ز�ده �و�د
�س �ن ,���(� ���ور �دم ��وت �ردم و ,ون » .	واھ�د دا��ت �� �ن �Bوه ھ��م

��وت ��ودم آوازی �� :وش ر��د و ا��� /رز�� واT8 �د و ا��	وا�B� �� �(د�<ر، 
�<ر���م و ا��� ��B� و :و�ت �ر �@�� ھر ا��	وا�� �� ا��	وا�ش  �زد�� �د و 

: �س او �را :Dت. آ�B� �رآ�د و �و�ت آ�B� را از ��& �و����د ا�� در آ�B� روح ��ود
	داو�د �Bوه ,��ن �� : ای ��ر ا���ن �ر روح ��وت �رده، �<و!  �ر روح ��وت ���«

ه ;ر���د �� ای روح از ��دھ�ی ,B�ر:��� ��� و �ر ا�ن ���<�ن �دم �� ا���ن ز�د
�س ,���(� �را ا�ر ;ر�ود ��وت ��ودم و روح درون آ�B� �د و آ�B� ز�ده » .�و�د

و او �را :Dت ای ��ر ا���ن . :��� �ر ���B�ی 	ود /�(ر �� ا�دازه �زر:� ا����د�د
ا��� ا���ن �� :و��د ا��	وا�B�ی �� . ا�ن ا��	وا�B� ھ�� 	��دان ا�را��ل �� ����د

����را�ن ��وت �رده �� . 	ود��ن �را��ده :��� ا�م 	�� �ده و ا��د �� ���ت �ده و
ا��� �ن :ورھ�ی ��� را �� :���م و ��� : ا���ن �<و 	داو�د �Bوه ,��ن �� ;ر���د

را ای 8وم �ن از :ورھ�ی ��� در آورده �� ز��ن ا�را�Gل 	واھم آورد و ای 8وم �ن 
آ�<�ه 	واھ�د  ,ون :ورھ�ی ��� را �<���م و ��� را از :ورھ����ن ��رون آورم،

و روح 	ود را در ��� 	واھم �B�د �� ز�ده �و�د و ��� را . دا��ت �� �ن �Bوه ھ��م
در ز��ن 	ود��ن ��ی 	واھم داد، �س 	واھ�د دا��ت �� �ن �Bوه �	ن :��D و ا���م 

  ).١۴-١: �٣٧زق . (»�	ن 	داو�د ا�ن ا�ت. داده ام

�ذ�ران �� از 	�ک �ر��� �ده ا�م �� ;��«: و ��ز در آ�Gن 	�����ری ,��ن �� �را��م
�و از 	�ک ھ��� و �� 	�ک : �� 	�ک ��ز	واھ�م :�ت ، ھ���طور �� �و ;ر�وده ای

�� ;����ن در ��/� �� ��ون ھ�ی �و:واری را �� ھ**و��ه ��د�ل �� . �ر	واھ� :�ت
,���,� ����د ا�وب و �و�س و �� �رد �وان در . »���م ھ�<� �� آ��� 	واھ�م ���;ت

��ور آ�ش �� ز�د:� در ورای ورط� �رگ ا��دوار �����م، ,<و�� �� �وا��م در  درون
  ���ن 	�ک، آواز ھ**و��ه �ر دھ�م؟

  

  

�� –ب ��  در ��� 
  

	ود -��� �و�د ا�ن ا��د ���ت، ,ون �دای او را در ا�ن �	��ن �� ��و�م �� �� �� 
ا��ون ا�ت ��  آ��ن آ��ن �� ��� �� :و�م �� ��-�� �� آ�د �*(�«: �و�د �� دھد

��-�� �� آ�د �� در ... �رد:�ن آواز ��ر 	دا را �� ��و�د و ھر �� ���ود ز�ده :ردد 
» .آن ھ�� ����� �� در :ورھ� �� ����د آواز او را 	واھ�د ���د و ��رون 	واھ�د آ�د

  .ا�ن ��ن ��ز در آ�Gن 	�����ری 	وا�ده �� �ود). ٢٨-٢۴: �۵و (

�� ���/و��(��ن �� �	�� از آن ��ز در آ�Gن  �و/س ر�ول در ر��/� �(م 	ود
  :	�����ری 	وا�ده �� �ود ,��ن ��دآوری �� ��د




 ��د��ن               ٣٦���  ر�

 

 

ا�� ای �رادران ��� 	واھم ��� از ��/ت 	وا��<�ن �� 	�ر ����د �� ���دا ����د «
ز�را ا:ر ��ور �� ���م �� -��� �رد و . د�<ران �� ا��د �دار�د ا�دوھ<�ن �و�د

	دا آ���� را �� در -��� 	وا��ده ا�د �� وی 	واھد آورد  �ر	��ت �� ھ��ن طور ��ز
ز�را ا�ن را �� ��� از �	ن 	دا �� :و��م �� �� �� ز�ده و �� آ�دن 	داو�د ���8 ����م 
�ر 	وا��د:�ن ���� �	واھ�م ��ت، ز�را 	ود 	داو�د �� �دا و آواز ر�Gس ;ر��<�ن و 

. ر ���. اول �ر	واھ�د 	وا�ت�� �ور 	دا از آ���ن ;رود 	واھد آ�د و �رد:�ن د
آ�<�ه �� �� ز�ده و ���8 ����م �� ا���ن در ا�رھ� ر�وده 	واھ�م �د �� 	دا را در ھوا �� 

/داری �س �د�ن �	��ن ھ�د�<ر را د. ���واز رو�م و ھ�,��ن ھ���� �� 	دا 	واھ�م �ود
  ).١٨-١٣: ��۴�  ١(» دھ�د

  

� �زد 	دا �� رود؟ در آ�Gن آ�� در�ت �ر ���ت �� �<و��م ��B� روح � :�وان
�� روح ��ده در:ذ��� 	ود آرا�ش ارزا�� « : 	�����ری �@�و& ,��ن �(رار �� �ود

�س �دا�� روح و �دن رخ �� دھد؟ �دن در :ور �ر��ی �� ���د ,ون �� 	�ک . »دار
  .�ر�� :ردد

 ، �� او ��ز٤و ��:رد �و/�(�رپ) �١٧٠دود ��ل (ا�"ف /�ون  ٣ ا�ر�Gوس 8د�س :��ر
ا:ر -��� ھ�� �دن «: ��:رد �و���ی ا���ل �<�ر �وده �� ا�ن �ر�ش �و ���O �� دھد

و ��م را �� ز�ده �ردن آ�B� رھ��� ��� �	��د ��� �وا��ت ا���ن را ���ت دھد، ز�را 
�� W�/�� �رای آ��ن �*وه دادن �BDوم وا8@�ت » ...ا���ن ھر:ز �دون �دن د�ده ��ده ا�ت

و رو���� او را در �را�ر ھم �� :ذار�م و ,��ن ��ور �� ا���ن، دو ُ�@د ������ 
���م �� ا���ن در دو:��<� 	ود در ��ل ���ز ا�ت �@�� �دن ;ر����ردار �دی �وده و 
��(وم �� ;��د ا�ت، و در �ور�� �� روح �� �Y�ل و �@�ق از �و�ش ������ 	ود 

و در ��ودا�<� در ا�ن �ورت ��B� روح �� �وا�د رھ� �ده . �<ذرد ��ک �� :ردد
در ����� ا�ن ��وه �<رش �ط�Bر:را���� :و�� ای �د:���� ���ت �� .  	دا�� ��Bم :ردد
�� آن ,� را �� ������ ا�ت در �� �و و آ�,� �� رو���� ا�ت . ��م  �د�د �� آ�د

را در �وی د�<ر �� :ذار�م، �@�� �دن ,�زی �ز ��ده ��وده  و روح از آِن �B�ن 
���ک �وده و روح �� ���� �� :را�د، ��م 	��� �وده و روح ��م �. رو���� ا�ت

�دن در �ور�� �د �� . 	دا ھم ��م و ھم روح را ���ل آ;ر�ده ا�ت. آ����� �� ���د
�ود �� روح ا���ن �و��*� :��ه 	ود را از 	دا دور ��	�� و آن را �رای �� ��د:� 

  .:ر;�ن ��ن �� ��ر �رد

! وای �ر �ن �� �رد �د�	�� ھ��م«: ا�� ��در �و��� ھ�ی �و/س �� �وا�� �	و
آ�� �ظر �و/س 8د�س ). ٢۴: ٧روم (» ���ت �� �را از ��م ا�ن �رگ رھ��� �	�د؟

���ت �� �دن ��"�ر آ��ز ا�ت؟ ا/��� �� ��، ,ون او �� دا�د �� ��م از راه ��روزی 
و�د �رای 	داو�د ا�ت و 	دا(...) ��م «: ���. �ر �رگ، رھ��� و �(وه ��;�� ا�ت

                                                           

 Irenaeus ٣  
Polycarp ٤  



 ٣٧   ظBور دوم 	داو�د و ز�د:��� ا�دی

 

آ�� ��� . �رای ��م و 	دا 	داو�د را �ر	�زا��د و �� را �� ��روی 	ود �ر	واھد 	�زا��د
��� �� �� 	داو�د ���و�دد �� روح (...) دا��د �� �د�B�ی ��� ا->�ی ���. ھ���د؟ 

�س 	دا را �� �دن 	ود «، »��� دا��د �� �دن ��� ھ�(ل روح ا/"دس ا�ت؟(...) ا�ت 
از �Bت ��م ) ���.(در وی «و ). ٢٠، ١٩، ١٧، ١۵-١٣: 8۶رن  ١(» !����د �����د

  ).٩: ٢�ول (» ھ�� �ری ا/وھ�ت ���ن ا�ت و ��� در وی �(��ل �ده ا�د

  

  
  

در واT8، ����د ھ�� ����*B�ی ����، ���. را . ا�ن ��و�ر ��� ���Zر داده �ده ا�ت 
�� ����م �� ��روز��دا�� از :ور ��رون آ�ده �� ��رو��دا�� د�ت آدم را :ر;��، �� او 

ا�� ��ت �ر او :روھ� ا��وه و ��د��ن از . ��ز از ز�دان �رد:�ن آزاد �ده ا�ت
م �� �� �� ��دآوری �� ��د �� �� ��ز، �� ا���ن دا��� و ا�	�ص :و��:و�� را ا;زوده ا�

در �رگ و ر���	�ز ���. �@��د ��;�� ا�م، �و��*� �@��د ز�د:� �و���  �� از ���. 
�و/س ر�ول . در��;ت �رده ا�م را آW�ز �رده ا�م، �� �� را �� ��ل او ھدا�ت �� ��د

	���� ا�د، ز�را �� �� ��روی 	دا در �@��د، �� او ��ز �ر) ���.(�د;ون �� او «: �و�ت
در واT8 ��� �رده ا�د و ز�د:� ��� �� ... �� او را از �رد:�ن �ر	�زا��د ا���ن آورده ا�د

����را�ن �>رت ا;رم �� ��د �� �� ). ٣: ٣و  ١٢: ٢�ول (» .���. در 	دا ��B�ن ا�ت
�� ��B�  در ��ش روی. آورد �� �رگ ��، روز �@��د��ن، در ��ت �ر��ن 8رار دارد

�رگ ������ 8رار دارد، �� دری ا�ت �� �وی �(وه ���. و ���ر�ت �� ��*�ث، �� 
  .از ھ��ن ا�روز روح ا/"دس �� را �� �وی آن ھدا�ت �� ��د

ا/��� �دن در �ور�� �� روح ا��ر آن �ود �� �وا�د ا���ن را �� �وی ��د��ت 
	ود از �Bش ھ�ی روح  �(���د، او را ز�ر ��م 	ود در آورد و �� وا�ط� ��<���

روح آرزو��د . ��دار ����د و د-� ���د �� در �@رض آز���ش ���;��د«: �*و:�ری ��د
�دن �ر,��� �دی ���ت ا�� �� �وا�د ���<�ه ). ۴١: ٢۶�ت (» ا�ت ا�� ��م ���وان

ا�� -��� ���. ھ��ن �ن را �ر 	ود :ر;�� و از ا�ن راه آن را . �ود» �ن �رده«:��ه و 
. را ��*وب �رده  �� آن را از �رد:� آزاد ��زد) ۶: ۶ روم(و آدم ���B رھ���ده 
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,���(� �� ا���ن �رگ آ�د، �� ا���ن ��ز �ر	���ن از �رد:�ن �د و ,���,� ھ�� در آدم 
�و/س ر�ول �� ). ٢٢-٢١: 8١۵رن  ١(» �� ��ر�د در ���. ��ز ھ�� ز�ده 	واھ�د �د

����د و آن ا�ن ا�ت �� �دن �� �� ���ل روح ا�ن :�D�ر راز �زر:� را �ر �� آ�(�ر �� 
,ون -��� ��م ا���ن را �ر . ا/"دس ��د�ل �� �ود �� ھ�<� ��وا��م د:ر:ون �و�م

ا:ر : 	ود :ر;ت و �� روح 	ود آن را �"د�س ��ود �س ��م ا���ن �� �وا�د ����را :ردد
. را از روح او �� -��� را از �رد:�ن �ر	�زا��د در ��� ���ن ���د او �� ���

�رد:�ن �ر	�زا��د �د�B�ی ;��� ��� را ��ز �� روح 	ود �� در ��� ��ی دارد، ز�ده 
  ).١١: ٨روم (» 	واھد ��	ت

ا�� ,ون ا�ن ;��د �� ;��دی را �و��د و ا�ن ;��� �� ��ودا�<� آرا��� �د، آ�<�ه ا�ن 
. ه ا�ت�	ن �� �و��� �ده ا�ت �� ا���م 	واھد ر��د، �� �رگ در ��روزی �*@�ده �د

���س 	دا را�ت �� �� را ... ای �رگ ��ش �و ����ت؟ و ای :ور ��روزی �و ���؟ 
  ).۵٧- ۵۴: 8١۵رن  ١(» �� وا�ط� 	داو�د �� -��� ���. ��روزی �� دھد

در روز -�د �زرگ ر���	�ز �رودھ�ی �*���، در -�ن ��ل ھم ر���	�ز ���. و در 
در ز�ر . ا���ن آوردن �ر��ز �زد�دآن ر���	�ز ھ�� ا����B��� را �� �را�د �� از 

  :��و�� ای از �(� از �رودھ�ی �*���ی �ر���� �� آ�د

  

  

  در روح ا�
دس
  

  .ای �� ;رز�دان آدم را از �رگ �ر �� 	�زا��، �و �رگ را ,��ده ای

  .�� �ر:ت �� �رد:�ن ز�د:��� �� �	�� و :��ه را ���� ای

  �ر	�زا��ده ای،ای �� دوزخ را و�ران و آدم را از �رگ 

  .در ��ز:�ت 	ودت �� را ������ �دار �� در 8*�روت ��دی ���م
  

  .در ا�ن �ب، ��ر ��د��ه �� �رگ را در ���<�ھش ���� ا�ت

  .او آ�ده �� 	�D<�ن را د�دار ��د و در���ر��ن دراز ���ده ا�ت

  -طرش در ���ن �رد:�ن �را��ده �� :ردد،

  .�دآ��ن دو��ره ز�ده �ده وی را �� ����
  

  �� و�د آی و ��دی �ن ای �*���ی �"دس،

آواز �(وھ��دی و 8دردا�� �رای دا��دت ��رای �� �و را �� �*�ب 	ود رھ���ده 
  .ا�ت
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  .�� ر���	�ز وی �*ط� �رگ و�ران :��� ا�ت

  .آدم و ;رز�دا�ش وارث �*(و�� �و�ن ا�د
  

  ای ���. 	دای ��، �*����ت �و را �� ����د،

  .� ھ��ری 	ود در آورده ای�و �� �� �ر:ت او را �

  �� 	ون ر�	�� �ده ات، �Bر�� او را �و���

  .:��رده ا�ت��ودا�� و ���ت �و 
  

  )آ��ن �ر����(

  

  

  .در��ره ر�����ز �رد��ن ����ر ���ق ���م

�� ,� ا�دازه �ر��B�ی ������ن �Bر 8ر��س  8١۵رن  ١در ���Gد �و/س ر�ول  -
ار���ط دار�د؟ و ,<و�� ���O ھ�ی �و/س �� �ر��B�ی �� در ��ره ر���	�ز �رد:�ن 

 ر�ول را درک �� ���م؟

  

 �رای �ط���� ����ر 

  ز�د:� ��ودان -
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