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 21 :16 ـ 5 :15
 

زات :�	دة �����  د��
 

م� �� ��  ���� ه
 

����  ���س��� ���
���� % در ا$# ��رد و در را �   1 :15 ،

، �	دة ���� از )در .-$% و ,+�*(آ% '	ا 
45ز ��1 5 :15 �	وع �1�2،  +0% از 1 :15 

 . ا: 89 آ	د1، اس6
��1 اس� �� :6و� ا$# س=ال ه��ز  

$� $A ��@ �?	ي   ،��  B�' 	Cا؟ ا	'
%E�	F دة ���� و  از	در � �  *�هي ح

رم، در H' دة	ن �$�* از ��15: 1 ،
��  %EF	C رت�J .% رو�# Mد�L* ا$# �س

��س6، و �% ا$�0% �	ا$P ��حN	  F %	دي 
 و��د Rوا�Qدو اس6، و� S5 B  در % 2� 

# ح6L را دارد آ% '?��?�  ���د ��5ن ا$
 . آ�� ي $�ح�، رو�# ��هدر رؤ$

ULا .%��V  ه
اور�+�� و   *، �H	 ��Xس ��ا و 

$	� Z	Y$، ه	 آ�ام $#  �،% �	$	 5ن�
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[ BLاوH ن ���ه��، و در�ر ��د را �2
14: 81	\E�� ]4 ���اي در وسP    ��ر آ

رم، �م   *  	اH' %ح�Jر، ي  BLاو 
. ��د د1�$ ��H' آ% $�0 از �Cر �[وي  -ر

ر، در آ2^0@Cدر ا$# روز 5ن   
���، ��ردي اس6 آ%� �5	ا  ���

��� ا$��L�bژي $ �E0` ا_ن �س�ح� ��� ،
رم  �Nرت H' دة	رم �H' يآ% در رؤ$

م ��،c�F61 اس�� %J�زات و ا��ر ��  .
 ،%�C %م سd�� #$س^6 دوم ا�اع�م س�Xط  

 ز�ي ��د i j�k	از «  *  -رگ اس6 آ% 
 » . را ������ه ا�6

زات ه�b را � mQ� ،* زات  � 	Cا
��رم ذآ	 ��1 اس6، �[سH' دة	آ% در � ،

��% o	$# ��ردي آ% ���  * �oا���  	اي  
رس� آ% $�0 از 5ن دو  ���ا آ���،  �\	 ��

�����ر  � . 
ن �	د1 19:16دو�B وا�Q% در $ و در �
N� %0�bن  �`����، �$�b و �S يه

ر$2o q	p$ ��1 اس6o،6ن .  1��5 اس�rs
�H	 «آ���،  ه س�Xط �� آ% �H	هي ا�6

��او��  :��د ��-، در ه� �0سE% ��» ع\��
 . 5ورد ��  * را  �د 
 toآ	 ا�[ اس6 آ%   * دو �Q از ا$# 

�$u�� د�v . * �	دة ��2 س	اس	  %  
ص دارد، و س�Xط �5	ا �2نNEده�  ��ا� . 

ن �	دة ��2، $ور�+��، $mQ ادر �
 B2� * اس6، �  * X� %�X� ي آ% در	H�

ن وو د). 7:19(��د  5ن ��$ر1 در � 
ر$q از س�ي ـوراي oـ�	دة ه�Ex، و در �

ن F	ود ��ـ�z5 ). 2:21(5$�  �ا و از 	ه
��@ �?	ي �	د1 ه�E2 % ع��ان دو ��رد،  
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  % اور�+�� اس6 آ% 5ن �	د1 ��- س	اس	
ص $EF% اس6NEا� . 

%Q�� ه	'�� اي اس6   ا$# روش، و ا$# 
 �b�ن  ?E�	F ،و ��|�ع 5ن mQ� 60# اس}

�� $J Aح�% آ�* را  %����د   ��� آ% 
ص داد1NEا� A�$دة ا��، و� ا	� 	در �5 

رم ]ه	 ��1H'  %ح�J %0�$از ا *��ا��، 
 وا��Q �	 �ط  % �5ن، $mQ �	دة ����

 . �2Cد1 ��د
 

H$]C %��E� ب ـ 
�ح\ت �Fق، د  *�L	 ��b�o ا$# �\	$% �
ر�� o ،%x�اس6 آ% o	�o` اسس� �0

$@ ���سE?، و r�5% آ% ���` ��1س6V �
$j ��س6 ���ن . ��د، ادا�R و$در �

رم  %   * ExC% �� آ% س�Xط H' 1د	�
ن �	دة ����. ��اه� آ	د$ * ، در � 

مXEا� %��E��� د و س�س در ه�   ��ا��
�� %Eدة��2 ��دًا . ��د �0س	اي ��E در ا

��Eط هس2� ه�   +� ز��1 و  � . 
ده�  o	 از ه	  ر، �2ن �� و ا$# رو�#

ه، �5��ر آ% $�ح�  آ% o	J `�oح�%
ر��  ��o �\� Y�Z 	  %و� ��� ،��� 

$�Q آ% ��� .  ��� ��س6 و
?Eن ���س$@ ه	 '�- د$?	ي آ% ا�0V �

ن ���E%را F	اه� 5ورد، Eداس ��XEس� 
ه�?� Jح�%. ��س6s  o	از   ز$	آ�%��+�ه

  را  S5 %� را 	C0% ا�ا$# اس6، '�
 ��o%  % ��ارد س% وه�   %�C  %اي آ

 % ���E% .  �ان ا�رC �� �� 1[ي آ���

                                                           
1
 .  �	ا�Q% ��د97ـ  % xJح%  
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 �*هي ح F	�E%(��+�ب ��اه�� رس�� 
 * و اور�+��، �ه   .( 

رم  % آ2^0@ روح�� و 2�s?� �	د1H' 
ر$q �	 �ط ��o ر ر. ��دH'ؤ اول آ% ي$

 p$	2o آ���ة 	C 1-�Eر �[وي سH'
��  ،��� ر ��   �$ي ���� 0o^�* ؤ $
$� ��ا اس6، ةده�� � آ% �2ن���S آ��ل 

 . ده� ه را �V و ا�ز1 ادا�R آ2^0@
و�� ز�ن درو  	س�، ��ا وارد ع^* 

 .��د ��  �bS رد��	و ع^* او   
@�xL���   �bا�� H�o ا او	ز$ ،�� 

ض«�F اس6 آ% » رح�� و �bس6،  +0% ��ا��
1 را  � س-ا t?�Vارد �C) وج	7و �6:34 .(

�� %���o را 	$	اس6 آ% � �bآ�� او ��ا . 
$�Q  j  و ا$# ز���%�اي اس6 آ%  	اي و

رم Z	حH' 1د	و ��|�ع  ر$-ي ��1 اس6 از �
�� *�02o دة ���� را	� �+Jده� ا . 

 j�2 % ا$# ��|�ع  	اي   * وا�
�� %xس+F ع و^Eد، ا���   دواي آ%  
��د، ا��ري هس��E آ%  �2ن داد1 ��» وح@«

 ��EX� j� *«در ��  «�� 1���� ���� .
X�Xوع ��ح	آ% در � ، ات   * ExS% اس6ز

  5ن ��-�س^6 اسس� ��م �س�ح�6 اس6 آ%
�0$ 6xL از �[وه�b اس6 آ%   او  % �

رم( 	�سE% اس6 H' 1د	ي ؤر، �$
رمH' .( 

ن ؤو�� آ% رs در �ن  ?E�	F ي$
ص ،�	د1NEح�% را  % ��د ا�J 	اس	س 

ه	 �� ��[ ،*   ��د آ%  ده�، در �5
�	د1 ( را دارد زات�5د�C آ�*  	اي �

�Exم هو س�س و��  % ا$# ). ����، �
	Z�� �	Q� Y$ %Eس$اي داوري  ��د،  ��ر �
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ح+% ��- س	اس	 Jح�% را �	��د، و ا$#  ��
ص ��NEده�  % ��د ا� . 

 * و$	 و$	ان ��ن  No وي�	د1 ��2 ح
 Jح�% در ��رد  ���%اس6، و �5	$# 

 B2���  ، �H	 ��Xس اور�+�� ��5ن� 
)�Exر هExC د1 ��2 ـ	�(. 

 0o	ار ر�bس ،  Jح�% ه�Exو  `L��
ر$q«�	 �ط  % o @$V «�� %ادا� � $ . 

1C�$و از 5ن د، @$V اور�+�� در اوج 
 .)�	دة ه6x، رؤ$ي ه�Ex(��د  ]ه	 ��

2ن داد1 ��� �E2د1 ه	آ% در � %r�5  ،د��
��Eدرا��ري هس q$رo ن ووراي ز��  .

 �$��� ��� $A رؤ$�  * و اژده 
ن �� ��$45ز  روز رس� و ����، �`  % �
 . ��د ��

�س^6 ه�Ex از �م Jح�%  %�?Exي هه
$6 �آ���1 ا   �[1ا��از 'o�2	آ�� از 

�� ���F 1��$5 %  #� 1	اo	 از «:  ?�
�����oا��  r�5% هس6 آ% ا�سن �� …

1« 
 	oا	F 5$��1  س� %  1 $�ح�?� ا�
از �ع	 ا�?+�س� اس6، و r�5% را آ% 

د آ% �م �	دة د$�، اور�+�� �H	 ��Xس  �
ص ��NEرا  % ��د ا� �E2ده�، آ% در  ه

 .  ��اه�� �	دا�6ز�ن ���EX  % �	ح 5ن
 
 
 
 * ��2 �62 �	د1  :ـ �	دة ����1� ]4

 ) 1:16 ـ U�J�o)5:15 ��ا 
�س ���� ���دت در �و $ع� از ا�  د��م آ� 

،�اي آ� ه�/ $1   و ه�/ .-���,+�ن ()�د' �
                                                           

 Tennyson, Locksley Hall ـ1
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  در$- آ-د' و دا��4�، آ���� ��ك و رو�
آ�- ا�)�ن $� آ�-4$� زر�7  $س��، $5ون 

���و ��� از ,ن :��ر ح��ان، $� ,ن . ,�
ه�/ .-���، ه�/ ���;� زر�  داد، �- از 

�س . @?< ��ا آ� =� ا$�ا>$�د ز��' اس/�و 
�و =� . از 1Dل ��ا و ��Bت او �A- دود (-د�

 Eه� ،�ه�/ $1ي ,ن ه�/ .-��� $� ا�Fم �-س�
�س در ,��آس ���� .ا�س/ $� 

�س $� ��4�م آ� از ���ن � �4H$ و ,وازي
$-و��، ه�/ «(��� آ�  ,ن ه�/ .-��� ��

�ا� >?@ �;��� ��J�-$ Kرا $- ز� .« 
 

رم �2Cد1 H' دة	ز ���ي آ% در 45Q�
��د،   ��- دو ر�2C 1د1 �����، در ا$�

ن s ،6ح�% 1��5 اسJ #$ي آ% در ا��Q� و�
�� ��س6Q� #$م و��د دو ا�Hx� %  و ��Q� 

�� �Hx� %2�sم Q� %'	C س6، و��� %�Cا��
1 س6��0 ��او�� ��?$�  ،��  ا�

 *M در ��رد �oوxE� ه��x�»ار	XEاس «
 . ��ا و��د دار��

 هس6� %s ا در�� ،mQ� A$ د1 . در	�
 	$�No %  را ��H� 1-�Eس A$ رمH'

1	\�� 6Fر �ز اي ا آ��2، و و�� �	د1  
�� ��ا �2ن داد1 ��، آ% �mQ  س�ر Q�

�Vداري از س	اس	 F5	$�@  :اي دا�C 6س�د1
 . ��ا

 % ع1��X س$	 اد$ن، ��او�� وع�1 
 ا�سن  داد1 اس6 آ% در �0ن  �Jهي �

ت ����ر ��س�، ا$# �0ن . آ�� �Cدر روز
ت  در�5  m« : �د» ��^%«��اس	ا�b* را �
�	دة ����  % ��ة . )�43:29	وج (» آ�� ��

ت �	دا�E% اس6�� 	ا$# در . ا$# �� 
��«ا$�� از Q� «�V %ExC #س� H�o  ،د��
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 �J��ي س�# �[ود آ% ��Hxم �Q� 0% از+ 
 هF 6x	�E%  دارد، و 5ن �2Cد1 ��o د��

�ه وارد Jح�% ���� ـ از ا �Eا،   *�ح
دت« ��Qان » ��^%«H� #0س� « $» %^��

ع^Eا� «���� %E� و �21:38	وج (�1 اس2 6
 ��^%س6 آ%  ا�mQ ع��ان اول ا$#). 7:33

ده�  % ح��ر ��ا و �ه�6 ��ا و  �Cاه� ��
 ًJ�Nوس�6 ��ا��� .��   	اي�و$ن +%�

����N� 6ص  	C-$�1 ��1  �د�� آ% ��ا]` 
��� و در اZ	اف 5ن س6��0 آ��� ��^%  

 و … و 4	$� آ% �-د$A 5$� آE2% ��د…«
دت �H� #0اف �س	Zن  % ا.  ز�����^%و$

عm  6 اس	ا�b* ��دk 	  `�4 دا��« 
 ).53 و 51:1اع�اد (

1 ��ا 	اد از�?$� mQ$ ،ـ ع��ان دوم 
%s ا در�� ��د$�ن ح��ر  � هسC ،6	'% ع^

�2o5 آ% از �سBE روز  س�Eن دود و. اوس6
 �b�	 %^�� 6F	C ا	F ا	س �5��اع�اد ( 

15:9( ،x� % 6م درك ح��ر اوس�H . و 5ن
 �	د�@  �0��  �د آ% ��ا ��  �$ 

ت آ����� . %s ه�6 او و ح��رو� �
 ���% او در 5ن واح� و در ه	 �0��

  	 روي  :�xMظ  �دH�o 	 د، ��^% ا���
و ��ل ��او��، «  :  �د��^% +0% درون 

و  �34:40	وج (» �س0# را �	 س�E%  �د
35(. 

ن �ر �	 ��ل ��او�� در در اوBL ح���
 �1	دم ��ا، ح� ��س� آ% در آ�   س��
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0�م ��1  �د، ��Eا�س6 s او رو در رو
 1.  ��د��^%وارد 

��وس -�� %x�6 ��ا، �در �	د0� ���� 1
o	س Jح�% را F	ا ��?[د، و� . o	س�ك اس6

�% 5ن ه��6 و اح�ا�� آ% ��س� و س+�^ن 
 از �^%�، در ه�?م �	 ��ن ء�Qو ا�

 +A$ %0 . ح��ر ��ل ��او�� احسس آ	د��
ن . o	س �م?E�	F از ح��ر ��ا$# �� �

�xم�سه�b اس6 آ% در دس6   ��ش و �
 . دار��

ر�0$ ��+o �4]+عX 1�� �	x^0آ% ح �
 ��� �[1 آ���1 اس6، �S5 اس6، ح��ر

 %x�، ��ري از 13:1ح��ر ��او���ن در �0
��� آ% آس�  E�� د���V ا���o 5ن %  

��ري آ% ��ا در 5ن سآ# :��ر �-د$A ��د
وس (اس6 o�^�o 16:6اول( .» * ���ري 4[ 

در . 2»,^* در ح� و ا��از1� pن �س�د��
��Eس�� �J�+� ن ���0 و�' *^, %  . 

 �bن، {+� از �4` ��ا?E�	F يH��
دن «اس6 آ%  	اي 2�s% ز��1 اس6، و EFا

ك اس6 % دس6 ��اي ز��1�E2ر وح»   س�
و ا$#  �$# �mQ اس6 آ% ). 31:10ع�ا��ن (

 %'	C ت 	|   � �0$-�F �C0# اس6 ز��}
� ن  �$� S5 ت ��او��  �ون و� ح�

. اي ادا�% ��اه� $6F آ�'#$�0 ���%
ر$�0. ���� ه س�	ي �� |	 %o  #رو� ،ه

ره F	و �� ���4 ،����  A�$����2ـ ��ا ا�
تدر �2_��د1 ،6 �م ا$# �Eز��1 ا$س 

و ً رو  % . اس6�E� 1م زدد��ي س	س
                                                           

ء 10:8 و اول �د�هن 34:40 �	وج  ـ1�Q1:6 و ا� 
 . 5ـ
2
 .  ��ا�b  -رگـ�b�Lس . اس. ـ س� 
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آ��، و  ,+�* �[ود، o` ز��F �C	وآ@ ��
م ���  رس�، و �5?1 در �5	  %  آر �

�� p+J ا��$��2 ـ  o 6س�5 A�$ا ا�� ا�
 . p+J را در او ���ا آ���

�ن �س� آ% ��رت ��ار��  ��2 «o�از 
%0  % � از ا$#+  ،����  o ���0	سن �

2ن ���ه� از آ%  $� o	س��، از او �
��رت دارد آ%  % آ�Q �2 از  �س�� آ%  ،

��0x�  ��H� «) ��L4:12 5و(. 
ك و ��_� اس6، �E2ن وحEداس A$ #$ا

o	س�� و از 5ن ��?	$-$�،  ي ��'�-و�� از 
ي � o را حس �����0 5ن ��|�ع ه� �

Qo نEا���� `�X ن«ا$# . آ��z5 زيo «
زي ر�6o %� ،زي داوريo ،6س6آ«  :اس� 

از � آ% در �رهي �ودا�� سآ# ��اه� 
 .)14:33 ء�Qا�(» !C	د$�؟
 B�'6س و ز��1اس�X� اي�� %���o :  6xه
��� r�5% آ%  m! '��ان�  |Xo *�bا	اس

، )12:79ا�[ �-(آ	د  	 آF	ان �زل ��د 
ا�b* در �Jر0�o% ��او�� را، ا�  m اس	

V 6عZد �ا	آ �$�� ���2 ����،  % 5ن  �ه
  	اي آF	ان ه6x ، )�18:26و$ن(S5 ا	ز$

�����، و '�ن +Z زات از ��او��'��ان �
ن از ��زل ��د   س�س	ا ��  «CرEس

��6Q ه� ا -اري.)20:5داوران (» آ	د��Z  
از $�0 .  ��2 ��او�� اس6ا�	اي ��2  	اي

ر ���ر ز��1، ا��اع  �ه را �0* H'
ن �5	ا �زل �� ��?E�	F در . آ��� ده�، و

ل �� �� ��ا، �+6X  ���� آ%  ��17:5ح-
�� -H� @���% د���o اي	آ�� ��د را  . 

 
 )2:16(و$	ا�� ز�B :ـ �م اول2
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رN/ و  ���;� ��د را $- ز�K ،و اوM ر.��
Oد� �)�ن وح آ� �$- �-د����  ز�/ و $

� . دار�� و �Qرت او را ��P-س�4�، $5ون ,�
 

Q�+Z ،02�ت �X��Q و ه� '�R Bآ	�ه� 
 $��* �� ��ي  	اي �5�� آ% از 5ن  �

5ن .   �د��،ا�� �ن س¡  �ر  	د1
ي . آ	�ه، ا��ر ��او��  �د��$� 

ه �X��Q ��س��E  +0% آ+�  حJ+% از �م
 % �o 6J	F ا	ز$ ،��Eهس %EFاز دس6 ر

  ��Qان �[وان  	1 آس�� آ%�م . اس6
ن C��Eس	1�2 ا��  % ع��ان �� 	H�

8  �2ن ��» ���ر«+¢ %� ،S5 Rs ،����
 �  %  S5�E� ا��ر 	ا$# د$?. ����  ���

 . ��س6، ا$# �زات اس6
��_�، �-ول  �، از ��` ��اي  %��V

ب ����در��وس را   *�b�z ب اولEآ  
�� ����� �ت ع�o:  �Hا���  o %آ در �5

اس	ا�o *�bسF P+س����ن ر �د1 �� و 
�ه�b آ% �� ��5 ا$# وا�Q% دا��?[  
  �ت  % �5o %آ ،�� m��س+F ي�H	ه

ل .  	د1 ���2£� Y�Eع �Hق در ع�F ب 
 ا$�A از �	ور . رو�m از ا$# �س^6 اس6�

�هي رو  % Cس�� �*X� %��E� و  آ% در 
 �ت ع�H از ا�o لXEو از ود  % �6¤�ا� 

  % عX	ون  	 F+س����ن �زل ��، �¤6
�V $ن را ه	اس��، ز$	ا آ% �Eن ��ش داس

 . ���ا���
 ¥�-L% ا��ري  �د S5 اي	ي ز��،  � 

��Eآ% در ��@ رو دا� �Q$� . در ��رد و
 ،%x�ب ��-ده� �0 %EFروي ه� ر A$ 

ا$#  ب  �@ از . ��\	o 1[1 ر�  اس6
ز�C آ���1  �هي F+س����ن   %0�5
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 m��هي �N	 �	دا�E% اس6، �  %  ،�� 
 	 ا$�0% و�� F	ع���ن �N	 آ% �+` ��د 

  ـرا س�?B آ	د��، ¥��j ��د، � �د ����
ن س	���� آ% C��Eس	ر ��- در ��@ ����

 ا��ره را ��$�1 ��?[�� و . دار��S5
 �$  6H� #$�  #$ي ا��ه�� 	\E��

���ر ��د  EFر . 
 
 )3 :16(و$	ا�� در$ه  :ـ �م دوم3

و دو�K ���;� ��د را $� در�� رN/ آ� ,ن 
�� OR� ل ()/ و ه- ��س ن$� ��ن�S� 'د-� 

 . ز��' از :�Jه��U آ� در در�� $�د، T-د
 

م دوم ���� آ	هي دوم، در ��رد �
ن آ% ��@ �[و:، �. در$ اس6�rs %��E

 ا¢	ات  ��  H���: آ%، C	'% ا¢	ات �
وت اس6،   ا$# حل ا$# xE�  دوآ	�ه

��Eح�%، ��ازي ه� هسJ . ،ز�B، در$
%�ن ��J% �� رود�z5 و �س س ����،  ه

�� 6 عtاب و �5?1 ز�ن � �دي F	ا 
�� �Vدر �5	رس� و  ��  �b��  د��� .

و r�5% آ%  	 س	 در$ه در �م دوم 
�ي 5$�، ��آ	�ي دوم   BLاع� آ���1 او�o 

$�� . �N	 اس6���� ��م دوم ع^� *Jح
اس6، '	ا آ%  	 ع0س آ	�ي دوم، 

�ه�b آ% . ه آ+� اسX� %� ،6��Q و$	ا�� 
�� H� و  % �F از �ً^�XE6 رر$-��، �س$

 4[ �سt ��XEا 	 ز���C ا¢	 ��?S5 ،ر��
m��   	 س�Xط و ���% ا��رهي آ	�ه

دي، $ و$	ان ��ن P�M ز$س6 NE�ا
��Eس�� . 

 o 1��5 ا�� %�هن ا�سن  % ��C
%o�E� آ���  . 
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 )7ـ4:16(ه  و$	ا�� رود��% :ـ �م س�م4

ه�ي  -ه� و :)��Vو س��K ���;� ��د را در 
�و.-��� ,�X را ��4�م آ� . ,ب رN/ و ��ن �

�� ���):» Mاي  ،يد آ� هس] و $�=�  ع�د
�وس، ز�-ا آ� :K4 ح�\ آ-دي، :���� ��ن �

�Nء را ر��S�و ا Kس�^�� و $��)�ن ��ن 4
و  ».4��4� ز�-ا آ� �س�`_ ا��$دادي آ� 

 a$b� م آ���4��� ��اي يا«  :(��� ،��او�� 
 ». ح_ و ع�ل اس/ ��در �Hc_، داور���ي =�

 
�� 	\�  B�' 6^س�رس� آ%  از ��Hxم ا$# 

%E�	F م س�م را در دس6 دارد، اي آ% �
 �5 %E�	F mQ$ م دوم� *�ن F	�E% حs

ن . ��س6?E�	F ،�� 1ه�2� %0��r�5
 د آ+�سهV رت�N )20:1 ( RE�	F B�rs و

 @o5 د وو ��0A+� *�b ) 18:14و  1:7( 
�X	*�bا	د ا�6 اسV رت�N  -�� 1ب 	ه[ ،

ا�� و در ا$�� ��- EM^* اس6 آ%  ��1
*�م س�مF	�E% ح�  ، ��د روحV

%��� ه و '2^% رود�   . هي د��
 ،��  B�' 	Cع0سا  * X� او در *^QLا

م س�م، ���o `L% اس6 ز$	ا آ% ��� �$�C 
م� 	$ت �م س�م '�ن س$�EM  ان	و$ ،ه

 ع0س اQL^+� اس6 ًF	J %0+  ،6آ���1 ��س
6 �2ن دادن ع�ا6L ��او��در H� . 

ExC ����ه �oسP $�0 از  6 �مس�� آ% �
��6Q ـ  % » ���ران ز��1«5ن Z يدهV ـ

                                                           
ص  (20:1 و 89 در��رد 169ـ �	ا�Q% آ���  % ص  1
ورهي ��2آ� در ا$# ��رد در $�Hد6$ ). 27 

�� و��� و��د �Eس زر�2o و �tاه` ا¦دي  
 . دار��
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ن داد1 ��?E�	F . �س اC	 �-ول  �ه
2ن ده��1 � ،��  6Q��Z از ��د ���
ر �E6 ��د را در ا�Q��Z %ا$# اس6 آ
 r�5% را آ% در o 6د1 اسS د�� YL�
�% ع�ا6L ��د دارد در ��رد 5ن ا�م �	 

را در �	دة دوم »  t�p«ر �5	$# ح��. ده�
���� د$�:، �5-�ن آ% ��XسB ر��ر �H	 و 

د $	F  .   	5ورد������اه�از �5
 ،Bس�X� ي�س^6 �سq ��ا  % دع BLاو
ن از Z	Y$ آ	�ه در �	د1 H� %  را��

نH� %���o %� ،س�م  �د . qس� A�$و� ا
��ا  % دعي ��Xس0o B^�* ��1 اس6، و 

XEن ا� . م وا�F �Q	ا رس��1 اس6ز�
 آ	�ه �Q	ف د��ي �Jاي � 	ا$#، 

 6Lآ���1 ع�ا ��b�o ي ��ا، و��ا، آ+�س
ف ��ا، و Nو ا�B�Qo آ���1 ��-ان �زم 

زات  	اي د��ن ��اس6� . 
 
رم5H' من :ـ �z5 ا��	9و8:16(و$( 

و :��ر�K، ���;� ��د را $- ,.��ب رN/؛ و 
م را $� ,= $� ,ن داد' �� آ� �-د

�� س���� . $س�زا���و �-دم $� ح-ارت �
� و $� اس\ ,ن ��ا آ� $- ا�  ��1$ ���
 �= ��رت دارد، آ�- (��4� و =�$� ��-د��

�4��� ��ef او را . 
 

ه0را�C� ن ��ر�� A$رo ن� آ% در ز�
��ر��� �o % �0	د��، ا$�A  در ح� اع�ي 

�� %���o ،ارت ��ر���	ح ���� . در �5
����، و در ا$�� د$� *F	 ?د$��� و 4

 �V^�0آS5 %    و	رو  %���o ��د و  
 ص��2o ن ز�ن ح��ر ��ا5در . ��اه�� ��
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 ،6F	C ار	�داد1 ��، و� ��رد  � ح	�� 
 . �% �t$	ش

ه6�� %��E� A�$ح�%  اJ اح�	Z در �$ه
 و   :��: ���� و س�م ��H�ع^+0	د �

  6 و� ��آ	�ه در ]ه	 �2 % اسS5 ��5
 ،وت اس6، ز$	ا آ%   ]�Hر آ	�هxE�

هي �X���Q  �Qان ا��ر اس6 و    و$	ا��
 . هي آ+�، �زات اس6 ه و$	ا�� ]�Hر �م

 `�o	o ساC	 �xo Pس[ي را  	 اس
���ن �هي �0�C �� %x[ي آ� Jح�%��C ،�

$�Q آ%  �Qًا �6 �م  % ع��ان ����u وxه
ق ��xoا �EFص ا�Nv 4[ {0# اس6 ـ ،�

�� j�رم واH' %ح�J آ% در �Q$�. ���� و
ط  J Bح�%�oر�� ��س6  ارo +0%  ه

ه� و$	ا�� . اس���E اس6� ره و  ره 
 ��Eن هسH�)	H� 6xآ% ر�¨  . )ه ه	 �

آ��،  ��د، ��او�� ا��ر �� ف ��� 	دن ه
�V ��% ره�o ن  �ونCآ% 5زار آ���  ����

هآ	�(( 1 ا��رهي ��او��  C	و ه ،
�b ��ا�% ���Eزات ��د   � اع��د، او �

 . را در ��رد �	�ن اع^ل ��اه� �Vد
 
 )11 و 10:16(اب  عt:ـ �م ����6

و �K�e4، ���;� ��د را $- g/ وح رN/ و 
hاو =�ر� /�Hi ي ��د را از در�V�$د()/ و ز 

�� �J)،���ه� و دS< درس  و $� ��اي ,+�ن $�
4� و از اع��ل ��د  د���Hي ��د، آ�- ����)

� =�$� ��-د�
 ،�Q  %  $@، از �H	هV دة	� 	در ه
 A$ ن ده��ة�س^6 ه	 Jح�%، �2 B^���

 *£� �2r�� رت�«عH�o %�…%0+  …« 
�� ��  . 
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H�o %� نH� 6ح^* �0سE� ، �-اع��ح� ،
 آ+�س ��- از ا$#  +0%و �	گ ��اه� �� 

� ف ��اه�  �د �هQ.���� 	H� 6ا$# اس  
در حB ا��ر  % ا�سن در ��رد ��	 

1، ��او�� �CH�o %� P�M Y$	Z از 
0ر Fو ا j   +0%ز$س6، .رت، ��  

 �J�N� �Cز�� q+� ���ا�	ا|� آ% �
ه0ر�Cد ��  را�V ام ��اه���. ��د، ا

 ا$�B�r اس6 آ	�ي ����
H�o %�-  ��ر �[وي روحH'  رگ، در

�� q$رo در ��Hر آ2^0@ آ����،  آ 
ل  	��1 در دس6 ��او�� اس6 +%0�  .

 ا$�B�r اس6 رؤ$ي ����
o	�F `�oق در ��رد �م ���� ��Nاق 

 �%��او�� . آ�� ���ا ��H�o %را آ �bS5 
ا�� از Z	Y$ ز�B و در$، 5ب  �o % �0	د1

�� %���o @o5 ري  ��2 از  +0%آ��،  و آ
H�$م ��ام ���� ر�E% . ده�  ا�� ��و

��د، س	اس	 �\� ز���C ا�س�� د'ر  ��
�ل ��Eا�  ����ي وارد  1	 ��B^Sد، و �  

ر$�0  	 ز�B حآ� ��o ،	N� د�� . 
ب �0�x%، ��ردي  س�ر Eدر آ

آ�E2م ���� آ^� د$�1 ���وح . ��د  �\[ �
د |	 % اسس� ���ن اس6» ©6 وح@«V .

ع� ا�سن  % ^Eر ا�E�ن  % س���
ع��ان او2X� BL% ��او�� ه��م 5ورد1 اس6 

 . و �5	ا ��ح	ف �Vد1 اس6
E�ر و ���E% ا$# ا�	اف، $A س

ع� و ا�س�� و د��$� �سXE* از ^Eا�
 . ��او�� اس6

ع�^Eر ا�E��� ـو ا$# س���  ،
ع�^Eر ا�E� ��اmQ$ ،�b  ـ�	$�% س

  	 ع0س �+�0ت �س�p، ا$��. آ+�س اس6
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ر   ـ اس6» وح@«X	 ح6��0 �H' �0 از$
رمH' %ح�J ��Hوي  -رگ در آ2^0@ آ�]� .

ي �	 وز[و �  ا$# و|6�Q ـوز % �	د  	
 	XEه� در �+�0ت �س6 �د�© ،ز�6 اژده

��  Pس�o 1ل » وح@«��د، و �5?dا�
�� �� %Eم ���� ر���د و  ��دـ و س�س �

2ش ادا�% دE4ز . اردا	�ا  ��%  ��H� 
�RQ  � ��ا�b  	 ����-د آ% �   %+ X�
 * او و آ+�سي او �� ع+� آ	د1 X� در

ب دا��ل، آ% �ه� ��اي ح�X�X . اس6Eآ
	xي آ ��د  �د، ��5- ز��Rدر �+` د��

م اس6d�� #$ر از ال «آ%  :س	�QE� ت	ح�
 	 ALآ�� و �5	ا   5د��ن ح0^	ا�� ��{

و 25و 17:4دا��ل (» ده� ��اه� ���	 آ% ��
 آ% �2�R � �� اي را �� ��او�� �س^%). 32

ت هي ا��	ا�ZريQ��  -رگ اس6 آ%  % 
�� %E# «و ��د  آ�'�0 �0س�	1 ��£* آ
�� C	د1�$Eس o « د-$]� Bل ( % ز�دا��

��آ� �N	«در�6 ع\�^� آ% . )35:2� «
 1د��»*   « B1 و  % ز��� j��اس6، 

Fد1 اس6 اE)ل، ح6��0 )14 :4  :دا��
2+ N 6رس��1 اس HEد1 ��1 و  % ا�	� 	
 ). 26 :5دا��ل (

ه$� از ���ران ��ؤاو ر$  ،��� 
 ���0�x% آ% ع\�� و » ���ران«��

��Eو �[و��� هس  S5 آ^�6 ازس	ا�م ح
 . )12 :7دا��ل (��د  س+` ��

%0�$ �2ن وح@ را  % ��د دار��، S5
% �V	  س�ي ��ا %  `�o	o #$د��  ا	C .

 روي ه� رEF%  % 5را�� عtاب ��S5  ��2آ
�� 	xو  % ��ا آ ��$�C . $� آ%  S5 و�

ا��، r�5% را آ%  �H	 �[وان  	�H} 1ر ��1
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 �Q از F	ور�� �\� د��$� وا�j ��اه� 
�B از ح	آ6  ز «�� ���ا���، و � ��و

�� ���«1�  '�B دعS5 � م «:آ����  �o 
 �o ارادة ،�$�  �o د، �+�0ت��Xس  
ن اس6  	 ز�B ��- آ	د1 z5 0% در��'

 ». ��د
 
 )16ـ12 :16(و$	ا��  :ـ �م �7�2

و �)�K، ���;� ��د را $- V- ع�j\ .-ات 
� =� را' ��د��ه��� آ� از ��(� رN/ و ,$

و د��م آ� . ,�4�، ���� ��د �)-ق ,.��ب ��
ژده� و از ده�ن وح و از ده�ن از ده�ن ا

�p آ�ذب، س� روح �m�S :�ن وز@�� $5ون 
�� �4�, . �ز�-ا آ� ,�V ارواح د��ه� هس�4

س�ز�� و $- ��د��ه�ن  آ� �عJeات �qه- ��
آ44� =� ا�)�ن را  �fم ر$s �س��ن �-وج ��

 _Hc� در���اي � \�jن روز ع, t4D اي-$
� . .-اه\ ,ور�

 ���`��wل آس� آ� !,u ا�h4 :�ن دزد ��«
�ار ��'، ر�/ ��د را ���' دارد، ��Sدا �$

�44�S$ ع-��ن را' رود و رس�ا�� او را .« 
و ا�)�ن را $� ��yع� آ� ,ن را در عxا�� 

�ون ��zح�ر � . ��ا�4�، .-اه\ ,ور�
 

ا$# �س^6 از �0�x% '��$# ا�0ل 
 داد1 ��1 �$� هي و �سq. دارد
j���آ���1 � ��� . %'	C � 	. اردي��

�� 	\� %  %EFو� روي ه� ر ،��Eرس� در  هس
 �HF * �اآ��ن o %آ ��Eهس �+bز�	ة �س

 . ا�� ���د1

                                                           
1k %+ نEي  اي از $�0 از داس �Fس�. ام. ي5ه
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اي  � ���ا��� آ% F	ات ���X%  ـ %$512 
45ز �� اس6 آ% از �5 و$	ا�� ����  ه

 ). �	د1 س�م، آ	�ي ��2(
آ���، ���� C	و1 س�اران  � F	ض ��

 �	ق �2�R �[وهي آ	�ي ��2، �د�هن
ل^E'�� آ% اح	ه ،���دارد ا$#  �	ب  

. �[وه �Jرت .	 % وا��Q  % ��د  ?[��
A2�  1 ��ن 5بCرtC دªر ا�\�� %  ه

ر�� و o و ��^Q� نEداس A$ ،ن 	اي ا�س
ب ��Xس اس6Eآ �o��� .1 

 ���ا��� آ% اژده  ـ %$513 �) $
د ���ن اس6 و ) �رV»@د �» وحV -�

م\� �	د1 (هي  �ون ��ا اس6  د�� و $
رمH'(. 

» وح@«، آ��� آ% ��d^� آذب � F	ض ��
  :دوم اس6  %�|	F #$و ا mدي ز������
$س%X� يا %x�0� B  13: 14 20 :19 و ،

 �� ��$�o م ��ن ا$# ارواح . ��دع+6 ا»
 A� ون�  ،%�L` �4ر ��% در C %8 س���

$�ح� اراb% داد1 اس6 و د�L+� اس6 آ% 
C	دد  % �?	ش ز��R ع�H عY�E،  5ن  	��

 @�$	F5 ك�� %��V را %�آ% �4ر 
�� Eا������ . 

 ��و س=ال د$?	ي آ%  
�� ��رس�    % �\	 ���14د�هن %$5  :�

 *���� و $ ح�ا  *�bا	ن اسد�ه�
2�R ح6��0�  � ه، و� اC	 B�' اس$5 ،6

ر ���را  12ت �د�هن در �o %$5ا��� ع
ر1QEاس -��  �$�اي  ���ار:؟ '	ا �

                                                           
 ـ دوم 23 :4 و 16:3 ـ $��j 21 :14 �	وج ـ1

ء 18 :�2د�هن �Q16 و 15 :11 ـ ا�. 
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د�هن �	ق«� «�� �Q[وهي س�س� وا
 ،�$��� آ% از آ�2رهي 5س� 

% و ,+�* -$در .(�-��؟ و  ز �  	��
�* Jح�%� HF^��1) هي �  H�ا: آ% �

ه$� اس6 آ% ��او��  2o	p$ آ���1 �زات
ن ز�B از  % ه�?م x4+6 �سE^	 �	د�

  % ز�x�� B	س�E، �س ا��ره$@، �سE^	ًا
ن ز�ن $'	ا �زات �م ��2 ��آ�ل  % �
در ��+Y و ز�ن �ـ 5ن روز ع\�� ��اي 

��� دزد � p1 �س�	\E��]4 62Cز$5ت ( 
C	د$�1 اس6؟ و ��- ��Hxم ) 15 و 14
'�س6؟ ا$# » نآ�1 ��و« $ 1»5ر��b�Cن«

 %�o�� �+$�ب �	�� �H	 در '��$# �
«آ���� xح� « jZXo *M 	  P+و �س

 B�rs ن، وEسي د��ي  Hاه	ه� #$�^H�
ر��  M* و��ع  س�ري از �� o يه

�	ار دارد %�ور��� . 
%�ن اFسCس��$�� %x�اي  هي ع+^� ـ �0

 ا$# ��Hxم  س�ر س	 و   ،�Eن  �س	�
¬#$�Cر دار��، و  -ر ا$# اFس�% آ

�� . ��. ع+^� $mQ اچس	ا$ن Eداس ،-Lو
%E��� ن« اس6 ,6 ع��ان�b�C. »رؤ$ي 5ر�

ن �	دازي در ��رد Eس ا$# داس$5  	اس
»�o	�5 8ح���  % و��ع » �H�  �� #$	�5

��اه� ���س6؟ xoس[ ��ارد �Fق �سE+-م 
ب Eاول آ�E� ��Q� در �دا�� .	 % آ

�� %x�0� ��  . 
� ��ن �م ����، 5� ����% آس�o ز4
2ش  اس6 آ% ه��ز �o % �0	د1E4ا ا�� و  

 از آ��ل �\� ��Q%در ��ا�j و ره ��ن 
در �	وع ح6��0 . ��د ا�سن، �	وع ��

                                                           
$�  B �[ و �	 در �5	 ز�نـ1S رد��	   
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Rs ا��ر  % ا��از1 آ� �	اب و » وح@«
ر ،دره� ر�E% ��1 اس6E2آ B�� �� و و
آ��، او|ع او �	وع  % آر ��S5  ر  س�

م  �Q و . د��  ��o	 �	اب� mQ$ ،�2� م�
��% ��او���o م آ% در 5ن  اس�56	$# �

 آ�،  �Lه� Y$	Z ن از�J ��ا و ���X�
2�6 دار��� 	$�0$? . 

ن ��� Pس�o jف ��ن ��ا�	ه�ة ��ح2�
اC	 �C �$�C: »¨ آ���1 اس6، ���ن ��

 ،����Eا®  �@ از ا$#  ز دار��1  
او و و ا$# اس6 آ% » . آ�� و$	ان ��

ن�د�ه «،و��d^� دروB4» وح@«Bرا »  ز�
�	ار �� ]¢�o 6, ده���V ��Z آ�2 آ%  ، و

�� YF��  م$�اري را  ��دل �Qo ����
»p+J « ،%F	Zر دوE2زار آ  %Ex�5 در

و�Fر oس+�حت ��?�، رژ1 . حx¯ آ���
@oد ار	و � ع�ان و  �% PXF ا،ه  ا�سننه

ر�نNا�S5 Rs %0+  ، ،  يز$	ا آ% آ	�
��2، �5	$# ا��ر  �د1 اس6 آ% �	گ را 

د1S S5 يم ��2، .اس6 در ��@ �� 
 S5 	  گ را	زات اس6 آ% �� #$	�5

 . 5ورد1 اس6
ن ����� ���# و$	ان ��اه� « :�C$� و� و

��B�'!« . 6 آ# «:�C$� ��او�� ��، »آ	د
�� 6$��رت ��او�� � Pس�o ن��د و  ���

و . آ�� ��، داوري ���ن را ��?[ي ����او
 . 5ر��b�Cن :���E% ا$# اس6

�rs ،ن�b�Cن اس5B ،6ر�$ي ��Q� %  
 ��در ��+Y«و�» 5ن روز ع\�� ��اي 

��رت :�$5 ��  ن ��د را  HCن �H� يه
ا��،  ار ب ��د آ% او را ا�0ر آ	د1

، و ا$# رو$رو$�  � 	  ���� ��ا�% ��
0��Z %  ،%xر 15 5$% آ�م او در� 
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1	\E��]4 ��5 $# �و 5ن . اي ��اه�	�5 ، �
هي �م ����    عtاب :��  ��اه�  �د

���  و$	ا�� �م ��2 ادا�% ��� ،� $
 	N� 	  pNF ع�� BLآ% در �` او �^+[

 . �ت ���F	ود ��5 و ���	  % 
 روز %و� C	'% ا�رة اسس� �م ��2  

$� F	ا�� ��ش آ���، آ% �5	 اس6، �
ه0ران �o % �0	د1 �C 	  ا��	1 و$C	ه

» روز �5	 «م��د،  	اي �5ن ��Hx وارد ��
2$ن و �5	$# ن د��$� mQ$ ،را دارد

pس��   S5 %H2%  ـ ��ا��s %آس� آ
5$�، و�� آ% ا�سن  �� �� ���� دزد،  �

رش را ��ارد\Eا� � . ه�
 
�ارد ـ �م ه�Ex، د$?	 د��$� و��د �8
 )21ـ 17 :16(

و ه���K، ���;� ��د را $- ه�ا رN/ و 
�ر $ /g س ,+�ن از��4� از ���ن H$ وازي,

�'، (�/ آ� �,»��اه� » !�fم �Q و ���و $-
�;J;و ز �� ,ن  و رع�ه� ح�دث (-د�� \�jاي ع

 Kا�س�ن $- ز� 4�-., K�4��� از ح:
�;J;د ز�$ '�(� /�jت و ع�و . اي $� ا�  �

J$ -�� ان�H$ س\ �4^س\ ()/ و�رگ $� س� 
�ا ـه� �-اب �� و $�$J$ Oرگ در ح?�ر � ا�/

�د �)\ ـ�- @?< ,;� �~ـ� ���;ـ� =ـ$��د ,�
�و ه- N-) '-�JD/ و آ�ه�� . ��د را $�و ده

-گ $Jرگ آ� (��� $� وزن ـ����ب ()/، و =�
� و ـ�h �  $�د، از ,+�ن $- �-دم $�ر�

��� =�-گ، ��ا ـ�Q >Sرا آ�- -دم $� س
���Q ز�-ا آ� � . ��V/ س�/ $�د اش $� (��4

 
 و 2هي  رع� و  	ق �س^� از �J %��Xح�%

 اس6 آ% در Jح�% ����  % اوج ��د 4 و3
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هي د$?	ي  %   در �س^6-زL-L% ��. رس� ��
%�اي از ح��ر ��ا وا�j ��1  ع��ان �2

 .)�H	 ��2 و آ	�ي ��2(اس6 
�ان و� از ا$# رع� و  	ق ا�[  % ع�

% ـ	د1 ��1 آـ -ر�C$# رع� و  	ق �م  
آ��ن  2	 د$�1 اس6، و ��|�ع ���ت o�°ح �

 و 26 :�12ا��ن ع �� آ% در   ��)6 :2(�� 
0L# ا�ن وع�1 داد1  «: ��- 1��5 اس276

 %0+  Bز� PXF %� 	?$د %�o	� A$ %اس6 آ
����ن را ��- ��اه� ��z5« . رت�ع

 �دي ه	 آ�� ا�ر1 ��»  ر د$?	«� %  
1�����  Bز� 	آ% اس6 اي آ%   %r�5 	و ه

 % دس6 او س�E% ��1 اس6 و B�rs ه	 
r�5% آ% �����1 ��س6 و  % دس6  2	 

1�� %E�� ��ن �م ه�Ex، ز�ن و . س�
ر$q را �روب ��o  ي 5نآ�� و  % �
و�� 5ن روز . ده� ا �$6 را �	ار ��

��  ،�$5%� 1	$-� H�o 1و آ� هي ز�B  ه
ه  ����،  +H� %0	ه، ��ن  ����$���ا �

 m_	رات اه�EFدس6 و ���` ا %E�آ% س
» �H	  -رگ«. ����  ��� و$	ان ��  2	 ��

 A� آ%  �ون»*   «�z ،6م �اسل �
رهي ����� اس6E��5 ��- در$د ،س 

��او�� ��اه� ���، �H	ي آ% ا$�A در 
 '�- را F	ا��ش ��ا �C»%s$�  ��@ ��د ��
 و در ،)11 :10ا�[ داود �-(» آ	د1 اس6

ن ��2 ��او��، �	د ��F�Z گ، «  :��د	?o
را س� 6F و �5 ر°�ي دروغ را ��اه� +�

ء (» ��اه�  	د�Q17 :28ا�(. 
ي و$	ا�� س	اس	ي اس6 و و�م ��2 ح

 . ه�Ex حوي �آسزي اس�6م 



 ��م ��������
 

 

224

 
 
 
 
 
 
 

 
 10 :19ـ1 :17

 
 �	د1 ��2

 R2حF*   
6Lر از ع�اExC 6xه 

 
*�£� U$	Qo  ه

�	دة ��2 در عB حل آ% $�0 از 
�س^6 سد1 #$	o �� %x�ب �0Eي آ��،  ه 

�H�. o	v #$@ 5ن ��- هس6 $�0 از �
اي آ% �vاه�   ا��� درك و  ��ا���1

ً�xo�0 5ن، آ% ا�L��z ن در Qo	U$ ز 
ا$# �س^6  ��2 1��5 اس6،  % 5ن 

 درك. آ�� اي �� آ��@  ��Hد1 �	دازد، 
 15 :17'�-ي در ا$# رد$U آ% در 

%0�$ ��5$� را آ% د$« : ���� ��ي، �5
ع6k و H���ح2% �2سE% اس6، F  و ه

،  س�ر �02* » ��� ه �� ه و ز ن ا�6
ه   ��0	 �� آ% ا$# Qo	�oU$ان  و� �Vاس6،
  »�Q� و ا$# ا�� C	1 ��رد1» د��ي وا

ي د$?	ي ���س²+% ^Q� وز	د ���`  �� .
ه حآ� از ا$# اس6 آ%  C-ارش : 	اي �£ل

 %$59mQ$ : »�� %�o 6x، ه	6 سxه ���  «
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د » وح@«ا�ر1  % V %ري اس6 آ��� $
و . �H	ي آ% داراي ه�o 6x% اس6 :روم اس6

6 �د�t� 1آ�ر در 5$% ده�، xه B�rs
���، از �C5سo BE ا��	ا�Zران روم ��  

�o�ا .1س	د�$+� و��د دار�� آ% '  ا�
 	\� %�X� A$ از %'	C ـ �o'�B ح�س�
 @v 6$وا�6�Q دار�� ـ {0# اس6 ر|

����� . qسا�ت ��J آ% در س=ز$	ا  % �
1��� %ExCا��،  �واي 0F	 ا�سن �

�V دازد	� . 
 

ا����=� آ� در روش ���ر�� ��ح�4   :ا;�
� و�Dد دار�

آ% در �Z  ه،   س=الدو ��رد از 5ن
@v %QL0�x% س�6  ��� �+��هي 

ا��، ا$�A در   	��ا���1 ا¢	 tCار  �د1
Jح�% ��2 ز$	 ذرB  1 �[و��، و   �	ور 

@v ي از 5ن	د$? ��د �سq س=ال را  ��، ه
6F$ . 
'	ا �	زهي ��- و ��2oص ا$�H^% ـ 1

 ا��؟ �	اآ��1
ي �س�p در �	د1 ؤهي ر در  Z B	ح$

1  % ه6x ا?� BLول، ��ا���1 در او
ر1 E6 سxا�4ان و ه	16 و 12 :1(' (  

 ��ا�% ��^Q� د . ��دو� �A 5وردن او ز$
�V ل�Z �2وس�+% . آ %  %+JF�5ن ��ارد  
%E�	F  %E0$د 6 ��% را  % $�ح�xاي آ% ه

�� �� p$	2o ،¬« :���� آ��	ر1 را سE6 سxه 
6 '	ا�4ان اس6 �# د$�ي و هxرآ% در دس6 

� راZ . 6xن ه?E�	F ،1رE6 سxه ا�
 آ+�س هس��E و ه6x '	ا�4ان، ه6x آ+��س

                                                           
xJ %  233��$ح% ـ1�	F %Qا�	�  
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�� ��� «) 1: 20 .(�� @vر ا����X'  د� 
اC	 xo A$س[ F	�r�5 ]\� ،%��C %E% آ% 
در �Fق ��5، در ��ارد �2 % در س	اس	 

�� %bارا ،%x�ب �0Eآ ��:  
%E�	F اي !%��V ،�Cو اي از در�6 ز�� 

»#ّ� « ��xن و س�  سH�� داود و �آ+�و 
 ،��Q� ن�Eن آ# س�  ز1 .  	اي �o و

 ��اردي هس��E �	 �ط  % �	د1 اولH�$ا .
و در �	د1 دوم ��- در��اس6 � 0o	ار 

  :��د ��
%E�	F اي !V%��  ران ز��1 و��اي از �

ر {�Hر و س�اران و ��Z144000 در 	x� 
ن آ# و  	اي � … و …�	د1 دوم�  . 

6X�Xر1  % ا$# ح  �Qًا رو�# ،و�   ا�
ر1» .5ن= ا$#«��اه� ��، Eاز س �Q   و ه

�% در 20 :1ه در  '	ا�4انCرد ��ا�� A$ 
و ه6x '	اغ B2o5 ��@ ©6 « 1��5 اس6  5 :4

آ% (» .  ��� اF	و�E% آ% ه6x روح ��ا ��
ي د$?	ي  �mQ 5ن '	اغ^Q� د�� B2o5 يه

����،  �o|�حت �	وع ��و س�س ) اس6
زار �0ر�o1|�ح�o آ%  A^آ اي از    

�C  %0	و1�r�5 ،�2� دة	ر در �هي  �2^
ري E��� A�ا�ر1 آ	د:، درA$ ]C س

�� �\��� ���� . 
2ه�1 ��� A�$ا  j���د، ا$# روش وا

. C	ا$�% و 4[�£�+�، ر|v 6$@ ��س6
 *�£� ،��  %EF	C ��^No 1ا1 ��$س����

 اس��ر$1  �اي  ��$س� آ% در 5ن Qo^�ًا ه�
دي را 2o	p$ ���0 و 2o	p$ 5ن را  % V
ع1�H ��ا���1 اش  ?tارد، $ HF	س� از 

 @ ا|F% آ��Eآ 	�5 %  %�ن  �?Cواژ .
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 A$ #$د1 اس6، و ا��و� ��^�²ً ا$# �Zر �
�� اس6xoروش ا . 

ه   و �2�% '	ا ا$# �£�*. 2
$�ار��� ؟�
� U$	Qoا�4ان	ر1 س6 از 'Eو س ه  %  ه

 %�X� ،S5 ن?E�	F و ��Hxم آ+�سه
45زي اس6  	اي ��B  	ا�?��E% ��ة 

	0xo. ي ع��ان % » آ+�س« ز$	ا اع�
 F	ض ا$�0% $�0 س��A�L اس6  » '	ا�4ان«

 �o��X� يو د$?	ي وا��Q، �س '	ا رؤ$
زي از آ+�س را �2ن � 	$�No دة اول	�

 در ح0�L% در اوج Jح�%، ،)12 :1(ده�  ��
�Q�آ��  اش ا�ر1 �� �س��No %  p$	 وا

 ؟)22 :3(
 
 ح* �	دا��  % را1. ب^Q� ي ه

1  % $Z A	ح �   ��o%  % ��ع �?
، در ا¢	 ��ي د$� {0# اس6 5ن Z	ح H�o

ه	 ��د[ U+E� 6L��ل. در دو حz  يه
�� `�o	o #$�  ه� %x�ب �0Eا��� از  آ�o

1د$C�  ار	�وت ��رد  	رس� xE� يه
C[��، {0# اس6  	وز  	�� از �02�ت در 
�� از �?1 س�ح� � �Cدب،  % سEا$# آ
 �� آ% $�ح�  ���Hx� و ع�م درك �

، آ��XLاس6 ا %Eاس�� . 
��د را  	اي ا�ز1 ده�� �س6 ا$# ��رد 

در (» 	¤ِس« آ��� آ% ��\�ر از آ+^R #رو�
در ��اه�� '�س6، و د) 5 :17�ر 5ن �Jرت 

 �د  % 5س��  % r�5% آ% $�ح� ����اه� 
�ح �J،  % »B�Qo ه�$6 ه$@«در �Z ا$#  

:�  �� ،�$V ءXLا  . ذه# �
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2ن ـ 1� �$�� �Hدر ع j$	س %QL�� A$
، در ��Hxم �Q^�� »ِس	¤«ده� آ% آ+^%  ��

 mQ$ دش��»^Q� «6د1 �1�2 اس	ر  .  % آ
 j��� اس6، و� �% ِس	¤ درواH�� ع�|�� A$

ن �r�5»نH��«ي A$ A^آ  آ%  �Eا���  
ه  % ��Hxم 5ن ��  ح* س	ي آ+��ه و را1

  �:،  +o %0	��حً، $A حcM 6X�X اس6، '%
��، و  	  1�2� $ ،�� ��20ف ��1  � 

 1��^Hx� ��� و $  1��^HF 5ن را %'
���  . 

ه	C-  د،  	اي آس� آ% �vاه� وارد 5ن ��
 A$ رت�J % »راز «�V ����، و�   �

 A$ ن�rs ،1 از 5ن دس6 آ1��2 ��دC	ه
�� ���� راز ��2Cد1  � . 

  	اي �س�ح�ن $A � ع�H ��$ در»ِس	¤“
2د1 اس6C	ِس«. راز س¤	pآ% از 5ن »  �س�

��1 ح�X�X   س�# ExC%6ـ3 :3ن �در اFسس
 ��E0م» ه  	اي �	دم س$	 ا�6«اس6 آ% 

��1 اس6�، A�$س و « و� ا�X� رس��ن 	 
ي او  % روح ��20ف E2C% اس6��، آ% »ا�

»  ���NE�%E	ًا«ن ���Lس 5ن را  % اFسس
 :$mQ! در $k A+%! اس6، و 5ن ا$# اس6

 در وع�ة ع�س� �س�� p	A$ …ه  ا�6«
��Eن» . هس $�Hد$S5 1ا	s %  و، 

 	اي ��Lس و . �	د�ن ��: ��ا
�Cراز ��س��6ا��� A$ #$ا	د$? ،@ .

» س	«اآ��ن سد1 اس6 آ%  �t$	: واژة 
ب ��Xس� ��د را دارد، Eص آ�N� mQ�
ه� و C5 ري آSEوت از داسxE� ���Hx�

%��ت روز�X� ب . ايEآ %QLو� در ��
در » 	¤ِس«��د آ%  ع��` �0�x%، ��2ص ��

$�� @�� � 6F، در ه	 xJح% 5ن $� 
�� rs د، و���� �Cد��د ا$#  ��@  �B  % س
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$�ح� » 	¤ِس«5ن ز�ن آ% ، را از دس6 داد
«را ^Q� «ا����v . 

 ، 	ا$# C	'% ���ا��� ��\�ر $�ح�� 
«، »	¤ِس«از ^Q� « ،6ا$#  ��س و� C	ا$@ �

 را  % Z	Y$ ز$	  	اي ��د 20 :1اس6 آ% 
(=در ��رد س	 « :�vا���^Q� ( 6xه

 ه6x آ+�S'	ا�4ان، 5 ��Eهس ح* (=س
^Q� .(« 

 %k	o ]¢o 6, 60# اس} %'	C @$ا	C #$ا
R. S. V ��، ��\�ر �\	 $�ح�  %EF	C م ا�
 . ��س6
��Q  %rًا �2ه�1 ��اه�� آ	د، ـ2�' 

 %x�0� 1C�$1 20 :1دC�$د A$ ًF	J 
� �x�J�o�6س . اC	 B�'  �د، $�ح� ـ $

د $ '	ا�4ان،V A$ ـ در ��رد %E�	F 
وا��Q » آ+�سي«��Ex آ% �Q	ف �?س�# �

 . اس6
 %QLا$# اس6 آ% و�� �	وع  % ��

��  ��^Eاح ،�sxo آ���، {0# اس6 س�ء
o ص از آ% x ]R. S. Vس��� از 5ن C	ا$@ �

 20در 5$% » 	¤ِس«^Q� mQ¥ ) آ% ���ا���
 «و  ��  ��) Jح�p ��س6Sا�4ا	' =

 » آ+�سه^Q� qساس6، در 5ن %$5 �
 .  ���د �$5

و » '	ا�4ان«و� و�� F	�E% در ��رد 
»�C$�، ��\�رش ا$# ��س6  س�# ��» آ+�س

د اس6 و د$?	ي ��Hxم V آ% $�0 از 5ن دو
دV ا$# اس6 آ% . درس6 5ن %E�	F ر�\��

در ا$�� دو ��رد و��د دار�� آ%   ه� 
�� P�o	�  ن از���، وا���Q $0س 

1C�$وت دxE� ي . ه
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�o	 از،    �H���o %' ،�|	F ن	اي '�
%��E� و��د دارد؟ ��EF	C %اي آ 
ب  21 د د$?	  	اي آ+�سV دو ،-�� 

د آ	د1 اس6H�2��: » وس	ع o  ���0ح% �
2ن ده�� �o %  1 را	س ]او[ و … �X� 	H� 
 و 9 :21(» ن داد2اور�+�� را  % �# �

د ��.)10V ه� S5 ���؟ ز$	ا   و� $5 
آ% آ+�س در وا�H� j	و��ان ��2ك 

��Eهس �QF '�-ي ،»�H	«  :ا·�ً�²^�� 
د اس6V A$ از 	oا	F . %��o  % ع�و1  

5ن، � %  ب ���� رسL%  % اFسسآ%  �
 B  %� را ���را �%  B ��ه	 و زن �
 �Cدر	اس6، ��ا���1 س �س�p و آ+�س

��  Aد آ% آ�ا����»%�Lاو R��V«آ�ام  و 
 A$»6اس6، » رو���  Aو آ�ا�� *Jا Aآ�ا��

و اC	 ازدواج �س�p وآ+�س .  �ل اس6
هي  آ% �م ازدواج ��V% او�L% اس6، 

ا�س�� رو���6 آ^	�?� از 5ن اس6، '% 
�� آ�oا��  ?�$�  آس� ��z5 1C�$از د %

 »ع	وس«ا�0ن ��ارد   ،��  �Q�، وا
» آ+�س«و » �H	�No #»ر آ% ���� $ا

· * � س ��س6؟
آ% از �H	  -رگ    	C	د:، 11 %  ب 

H� ،�$�C	ي آ% دو �ه�  د$?	ي س�# ��
���� و س�س  آ��� و ه�ك �� ��ا، ��ع\% ��

 % �mQ «و 5ن . ���� دو ر1 ز��1 ��
وB�rs » س�وم و�N	 �س^� اس6 ��  %حرو

در �5 ��او���ن �N+�ب «�0�� اس6 آ% 
�� «)11: 8 .( 

 6�Q�ExS% در وراي ا$# اآ��ن وا
%��E� سي �زي '�س6؟  	 اسH�C[ي  �

�+��د د��ي ،V S5 �N�  ر اع���د،  �L5
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�� ��� 1 ، �� -�� B�rs �oا���  ا�
���، آ% ه	آ�ام در  �0ن  �$�Fا	d� يه

عت د�# ��ا ^Eن ��د �س0# ا�ز�
$� و$	�Cل. ا��  �د1¸�   ،� 	Cا  ه

2o را دهV p$	زده� آب $  ،���
�� %x�$mQ د��، و� » س�وم«�C$� آ%  �0

ب ��زده� ���ا$@ ��   �$�C»، $mQ »د��
آ�ام $A وا��Q اس6 و آ�ا��A » س�وم«

زي اس6؟� 
 %  $� در ا�ر1 ا��* $�ح�S *را1 ح
 �X�Xاب ح	و � �X�Xن ح�س�p  % ع��ان �

�� 6F .)1 :15 و 32 :6$�ح� (��د  و 1]4 $
�+�ر � در س	اس	 89 » 6حX�X«آ+^% E�
6 �ن  �دن �س�p در . ��1 اس6�Q�ز$	ا وا

 آس� اس6 آ% ��H�o ا��  ا$# اس6 آ% او�o
ع آ���� . C	س�?� وا��Q، ا�سن را ا

 A�$��20ا  	$�No %  را 	ح�% �5J :
 �س�p در �62 ��- �م �2سE% ! س�ر ��ب 

�	ص �ن �. اس6 A$ -�� در روي	داردار  .
ن �� Aو آ�ا�� �Q�ن وا� Aآ�ا��زي 

اس6؟ �$� �Noر آ��� �سq ا$# س=ال 
  درو� �سE��]4 q\	1 $�ح�. سد1 اس6

� ا$# اس6 آ% �ن وا32 :6 �Q»اس6 » ��ص
�� %�! 6�xن  �دن« آ�o	$#  در �Lص» �

 pس�� %  Y+QE� د 5ن�Vس6، و در در�% ا
%  Y+QE� �$1 ��اC�$ص دوم، و از د	� 

و . ��� اس6 آ%  	 روي ��- �	ار دارد
د�	دازي ازدواجV اس6 در ��رد B�r�$ا . 

 	Cوس«ا	د اس6» عV A$ . ي را-�' %'
�[س��؟ 5ن ��|�ع د�m^| 6L دارد  	 
ا$�0% آ+�س ع	وس وا��Q اس6 آ% از 5ن 
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 	داري ��1  هي ا�س�� �س�% �م ازدواج
 21 اس6؛ و ع	وس� آ% $�ح� در  ب

�0�� %x�ن ع	وس وا��Q اس6، و  s ،��� 
د . �% �زيV س�وم 	C5ن، ا % و �2

 8 :11د�� اسr�5 ،6% آ% $�ح� در 
ز$	ا آ% .  ���، س�وم وا��Q اس6 ��
»6�Q��� آ% �Lط در 5ن ،»واEس  	H� A$ 

د اس6V A$ ًF	J %0+  6س6، ��س$-�� .
�� اس6، آ% س�وم H� �E6، س�س�Q�وا

�No6ي از �5س	$ . 
 	C6؟ اxC �$  %' �+Jا U$	Qo در ��رد

د آ+�سه هس��E '	ا�4انV  r�5% آ% ،ه
2ه�1 آ	د '	ا�4ان� ه $�ح�  �Q�ي وا

 %��V mQ$ا ��z5 %�Lو�� ���  �� آ% �
S5 از mز�� �Q�ي واSا�4ا	' �س�% 

 1.ا��  	داري ��1
و ا$# ��رد �[س�� آ% در xoس[ دوم 

� %x�آ+�سه  ه،  '	ا�4ان «01: 20
��Eدر . »هس A�L��z رت� Qo	�x$ از ع�

�Q�اش ��ار:، و�  �ن ا%0�$   �ن وا

                                                           
د�	دازي . س�.  5ر1V در ��رد ��	o»6��0ح «

��او�� �د�1 اس6 و ع��ان ��د را « :��$س� ��
از �د�هن ز�B عر?� 6$	EF% اس6،  +0% ا$# 
ع��ان را  % �Zر عر6$  % �د�هن ز�B داد1 

 H�o %� 0% �\^� آ%  % اس6، و+  %  S5 ع��ان
هي روي  ح6��0هي وا��Q و  ���` 5ن �م ر$س6

 ،S5 %د����ا�B ع   Bز� ،S5 ار�Eاس Bا�	F
�o��ت و HتX$�2o از ،S5 6�، �1�0 و ه�S5 

'�- Cس�د1   آ%  	 s% اس6اوس6 و از ح6��0 او
ن �£�+� » �+�0ت ��ا« � 	ا$# ـ س6 ا�  A$

ه و   ح��mQ$6��0س6  +0%  ��2 وا��Q اس6؛ 
+�£� Bن ز�د�ه�%$اي از ح6��0 وا��Q  � و س

ددا�E ��)6هس$ �bهي ��او�� ـ �A    	 �£*ه
 .)15 و xJ 14حت ��1877�ن 
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رت، آ% ه	 دو  % �Zر �سوي �ا$��و ع
$� اس6¸� * � �Cد . وا��Q هس��E،  س

 
 ح* �02�ت �Q^��) ج

 -ودي ��اه�� د$� آ% '�B ح�س��o در 
��  �ان ا�ر1 هي � ���Z 6	ح���x+E آ% 

$5�o �\[ . آ	د:، �=¢	 اس6 دام آ% ��
 %x� را  % ع��ان 18 و 15 و 12ـ0�17: 9

C[:، در 2o	mQ� p$   س� 89 در �\	 ��
اي،  % دو د�QE� *�L`  وا��Q ز ن ا�ر1

�� :�� . 
ت در ح�ود'	ا ) 1º	2o Bدو� ��� 

�س^6 	$ه  ا$�� 1��5 اس6، و� در س
�x$	Qo رت�� �H�� �S5 ،61 اس�� %b؟ ارا  

�س� ) 2�E�ن o	آ�` ��' '	ا $�ح�
6�Q���ل از واz و ه را، ���� 5ب و  ه

 ه� E���5% اس6  6x؟� 
و� و�� ��د را از ا$# ا��$2% آ% 

�� �Cآ% در 5ن ز�� �$ي ر�آ���، �Q د��
�� ��� و ا$�0% آ  	اي ح6X�X اس6، ره

$Y د��Xس اس6 و ح· * �ي روح�� آ^� 
�oا��� �2ه�1 آ���  آ^� وا�6�Q دارد، ��

آ% $�ح�، Qo	�x$ اراb% ��اد1 اس6، 
دل  +%0، Q� 6د1 اس	ن آ. ه را  �

 mQ� $�ح�، �?	ان ا$# ��س6 آ% �
را �Hx^��، �?	ا�� او » ه$@ '	ا�4ان«

 و Sا�4ا	رة 'ن ��اردي در �  p$	2o
ر �ع	وس �H	 و آ+H' و  �س6 و  و [�س

 ����، آ%   و C	و1  �2^ر، ��144000ر 
�س^6 	$ را   آ^A سS5 ��Q�  بEي آه

ط �oرا در �س[ ار ��Xس ��E���5 و �
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 [ �U+E از Qo و 	�0$?$ا$# ��ارد  
��  . آ�� ��ارد �2 % ره

 
 دـ ح* �02�ت �	دة ��2

�J�N� ت� در اC	 ا$# xoس[ را  % �02
 حS5 ري از *�	دo �2� 1س	ي ده��  س�

ل ��o% آ��� . ��اه�� ��£� A$ % » #$ا
��� ه6x س	، ه6x آ�1 �� … 16 �د�xوه 

��E10 و 9 :17( »هس(. mQ� #$ا ��^Q� و 
د ��xEي  از 5ن �سي آ% »وح@«��د آ% س	ه

دي  	اي  اس6زن روي 5ن س�ار ��1V 
$� اس6 �Fا	d� 6�Q�	 o سد1(وا

�0% )ه�o 6x% روم : ?�$���r�5 B�rs و ،
6�Q�د واV 1�� j�ر�� اس6  واo يه

��ري آ��@ و آ^� ( �@ سد1 ��س6  � 
�oا���  % ه6x ا��	ا�Zر ��Eا�  o	دس� ��

روم ا�ر1 آ���، آ% در ا$# xoس[ 
�� �C�� .( 

و� اC	 اس��Eل � درس6  ��، ا$# 
�� p�|�o ح��J   %  �$  ���Z	�X$ آ

��ر ه6x س	 در  اول، . �-ا، xoس[ ��د�
 را  % ع��ان د��ي  �ون ��ا و 1 :13

ن  را3 :12اژدهي ه6x س	 در H� 1د�� 
ن F	ض ����� mQ$ آ��� . ،H�$�0 از ا$

ً|	F ،S5 آ�� از	o ��ري اس6 آ%، $� 
 * در   R2حF17: 36�5س 	س�ار     . 

��ان ��Hxم و��دي را  % ع» ه6x«س�س 
H�2�� ء�ح ��$�  د ��ا���Jآ���، و در ا
اس6،  � 	ا$# او را » 	س««از �5 آ% 

د ��رت �Noر آ	د1V :1. ا 
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رت دوم ا$# �دL%و� عQ�)  = س	ه
ب ��Xس را )ه آ�1Eاي آس�0% آ	  ،

زي ��س6 .��ا��1 اس�C 6¨ آ���1 اس6�� 
�ي، ه در ز ن ع  	اي درك ��Hxم آ�1
ب Eد دور ��:، آ �-ز$� qسا�[ داود �

و ��HJن  :اس�ة ��رت اس6، آ�1. ده� را ��
 و 6ـ1 :2 �ـ-ا�[(� اس6 ـ�او�ـآ��X� 1س �

�و د ـو V )2 و 1 :121 j� و 7 :30(�رت ـ��
هي  �ن ع\^6   $�0 از را1.)2 و 1 :121

�o ح� از «��او�� ا$# اس6 آ%  ?�$�� 
و�� ��2 ��او�� ). o«) 76: 4	ي ه ع\�� آ�1

�� %Eو�	Fز��  ��د ح� آ�1 ا	+��  7 :18(ه
 .)7ـ4 :114و 

رت س�م �روي ا$# ا�xC ،*J ا$�0% ع
 %LدQ� #$ا)  = س	هHن= آ�هد�ه�( ،

در 2o	�F p$ق وا���Q در را �%   oس+س* 
ر  ا��	ا�Zران روم ��\Eدور از ا� ،�� 

درس� حآ� از �oا��  %  و B�rs ��. ��س6
 �Q�د�ه�«ا$�ة وا� « ��و $ ـ  

6 �د�1 س+س+%xه $A اس� ،اي  o 
1«دس�Eري  �م �« . 
 ��حR2 » وح@«س�س، وF %ش آ��-�	�

2ن    *  	 5ن س�ار اس6، �  % $�ح�
د�1 ر�bس،هي،  ��د، ا�?ر1 داد1 ��� 

م ����6� 2�$ن در  ه و ر�   هي د��
mExC در ��رد . * ��?[��ذه# او �0

 �X�Xي حHآ�ه)%�o $ روم و ) ه
ا��،  ا��	ا�Zرا�� آ% در �5 س+��6 آ	د1

 . در �س^6 دوم ا$# �	دF 1	اوان اس6
ط س�� �oاه�� ار���V %و� �  % ه��

$Y را ؤ B رXو ا$# ح هي $�ح�$
ه E�tC% از ه	'�-، ؤ ���02، ا$# ر$
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1 را �� �NE* هي آ�1 و �د� ا�?ر1 
�* از ه	'�-،  % �F 89ق . ��سز���و� 

 * '�س6؟» 	¤ِس «. �����2$  
 
ر  :��د ـ �	د�2C �2� 1د1 ��1ExC BLاو

*  در رة  
 )6ـ1 :17(

اي آ� ه�/ ���;�  از ,ن ه�/ .-������ و 
� و $� �  ��cب آ-د'، �, ،�را دا��4

�?�ي ,ن .�ح)� $Jرگ را آ� $- « :(�/ �= ��$
X, ي $س��ر �)س�� اس/ $� =� �)�ن ده\، آ��

��د��ه�ن ��Dن $� او ز�� آ-د�� و س�آ�4ن 
�ز�K، از �~���س �-ا » . �- ز��ي او �س/ �

در روح $� $��$�ن $-د و ز�� را د��م $- 
�-�Jي س�ار ��' آ� از �����ي آ�- �-  وح

و ,ن زن، $� . $�د و ه�/ س- و د' ��خ دا�/
$�د و $� ط1 و �Dاه- ار@�ا�� و �-�SH� Jس 

اي زر�  $� دس/  و �-وار�� ��J  و ���;�
. ��د �- از �mU�S و �Fس�ت ز��ي ��د دا�/

 و -�سB« :اش ا�  اس\ �-��م $�د و $- ��)���
» . $�$O ع�j\ و ��در .�اح و �mU�S د���

و ,ن زن را د��م، �س/ از ��ن �^�سK و از 
 =ع��V >e/ س� و از د��ن او $����ن ���اي ع

 . ��دم
 

م  	د1 � * ��@ از ا$# دو ر از  
. 19 :16 و د$?	ي در 8 :1��14 اس6، $�0 در 

رم، �5 آ% در H' دة	ر در �  BLاو
�� %ExC #س� ��Hرد آ2^0@ آ��� . در �5

م :د$�\� �Qo `���  ن��� `E0� %آ 
��EX� 6�Qرا�%، و   ��� A$ در ��اي اژده

`E0�  ��ا$� و ا��* �ودا��، در |�6$  
�� ���L�� %0س رس�ل .  �r�5 ا�
�� �$�C: » +��ي را آ% ��د را  	ت و ه���
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	 ـ% ز$ـاF	ازد،    % ��ف �Q	6F ��ا ��
�� ���0Fا… «)�	� و 4 :�10ن EرسL% دوم 
رت ). 5�س�^ي ا$# ��م ا��* در ع
 % » !���Hم ��، ���Hم ��،   * ع\��«

، و )2 :0�18�x% (��1 اس�No 6$	 آ1��2 
 	اي  ر دوم در �	د1 ����، در �� ��ن 

م ��ا،  % اوج ��د �� �مXEي ا� .رس� ه
��� ��ن ،)»ه �H	ا�6«(ه  ��ن E� %  وع	� 

R��V حآ^�6 و » �H	  -رگ«�، ز$	ا �آ� ��
م  �\� �� ���E� �$د ��ا�� . 

�����:،  ��م را �� و ا$��س6 آ% �
��د ا$# اس6 آ%   r�5% آ% وا�j ��ز$	ا

B�rs » 5ورد ��ا   *  -رگ را  �د ��«
H�o %�%0 :، ���  ��� ��م را ��+ 

�� %��E�  %���: آ% ا$# �م  ��?	 و �2
 اس6 آ% �و ا$# �س²+%  س�ر �H^. '�س6

ص داد1 �NE5ن ا� %  @$V ���� دة	م �
 . ��د ��

�� �	زرق او آ�س6؟ �No$	ي از �1�0 و �
و� در وراي �م ا$# . و  	ق ا� ��چ

 $A  اFس��?	يH�o او ،ح2%  -رگ«هF «
ي آx	 �L5د . اس6H�ي آ% زن »وح@«از �

از 5ن¬ 5ن » ز�آر« 	 5ن س�ار اس6، �م 
 . زن اس6

 آ+^%   A�$ا �Pron �� آ% ر%2$ $��
اي آ% $�ح�  ا: ـ آ+^% ��5 ��1 دارد، 

، و   1را 0o	ار آ	د1 اس��6¨  ر 5ن 
x# ع 5ب ده��  	 �-1 ،ه	  ر 0o	ار 5ن
$� '��No Bر . 5ن ا��ا�E% اس6�� �

                                                           
ح2% و  	ا 	   زا�ـ1F 6dL %2$اس6 �%  و 5ن ر

(Furnication and Harlot) 
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�� را �آ��� آ% �0�x%، ا��ر ��س� 4[ا�
�0M 1م آ	د1 اس6�C #$	o�  ع��ان %  . 

 �E2د1 ه	در � حR2 س�F ULي �^�
 * را، در اور�+�� ع	وس و sس	  	1  

رoس6 از ، )9:21(��اه�� د$� �آ% ع
ط Jح�p . آ+�س، �H	 ��ا�oار A$ در �5

 	oس وا�  �Z�oي از ار	$�No ،ازدواج
 . ا,د روح��  B �س�p و �	د�@ :اس6 

ن �2�%، ز�$� آ%   * در �Z 5ن s
 ���� %0��r�5 ،د�V را ا�4اء Bدم ز�	�

H' دة	رم د$ـدر �1 ��س� ـ�، $ـ�$ـ�C A
��د� cM ي ��ا� %  ،  +0% �	سE@ اژده

ز$	ا اC	 آس� د��  «.)12 و 11 :13( �د 
» �ر در وي ��س6ـح�6 �ـ� را دوس6 دارد، 

 .)15 :�2ح� ـاول $(
�0% $�ح� در ��% اول ��د �'

�� �$�C: »6ر اسtC ات 5ن در�H� و » د��
)  ). 17 :2اول $�ح�

»1 روح��، 02o*» د��C�$ي  از ده
ع� �^Eدة ا�	از ��ا اس6، آ% در � *XEس

 رم  H'»ران��� «   و در ا$��
»* ��1 ��1 اس6»  $V ،آ% ، و وح@ او

 �0$-�F ي$�ارo	 از ه	'�- درد����
 . اس6

ر اول در ��رد   *،  % ه	 حلExC1 ،
 * را در اوج ��رت و ��ل ��د �2ن  

��o% آ��� آ% داراي '% ��xذ و . ده� ��

                                                           
رم، �0�x% ـ1H' 1د	� ���� -��  در ا$��

و�. $�ح� �Qz و  N	ي اس6ًo�^ح�% عJ 5ن  A$ 
 در ً�$	Xo س	ي رؤ$ اس6، در ح0�L% در ا$��

�� 6���د،  ��رد r�5% آ% $�ح� ����1 اسJ 6ح
ر ����r�5 mQ$»1% آ%، 5ن را ExC 6xا: ه« . 
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S	هي   * $A وا�6�Q  :س6ع\^� ا
�� اس6Eس  	H� در 5ن �$�Fا	d�1 و� 

 %  S5 از �ع��اندر ا$��z � 1دxEل اس
 در %$5 S5 mQ�  61��5 اس1��156 اس  . 

ه  +�� ��1 اس6 و  او  	 �م ا�6
 P+سo 6,ن را در2�سآ�ن ز�B و �د�ه

اC	 ). 18 و 2 و $51ت (��رت ��د دارد 
 F	$` 5ن SC	و1  �2^ر و �oا�ي ا�س

�0	هي او را ��رد��، اF	اد |�x�Q '�ن 
�� %��?' ي او ا_# ـ	هـ�oا��� از �0 �

��� !؟ 
��� آ% او '�Xر �	$	 آ س�س �2ه�1 ��

% او را �$6 ـ��ر�o آ. )53$% (اس6 
هي  ���دي اس6   س	ه و �خـآ��، � ��

 ��ران  از   و ،)3 :12(اژده�   در$
 ). 1 :13(اس6 

�� @Eس	0% ���r�5 ر ��-  او�x�� د��
. هس6�  A�$ا��b %ه�1 آ��� آ و �2

�����1 اس6 ـ ز$	ا ه�?$	F ر�X'  %  %آ
U�J�o ����د �	$	ي ���	دازد آ% او را 

�� 6$ اFس�ن و �دوي او  آ��،  �H�o
�* از ا$�0%  %   ه	 سد1،)%$54 (�د� را 

�o 	$	� ن ��د 5ن ����د�Ex� ،آ�� %�
. ز$	ا ا$# �tا �6 او o	س�ك اس6، آ�� ��

2ن ��� � %  ده� آ% او  �@  و� $�ح�
�� داjF اسr�5 ،6% آ% ،از %0�5 �ذب  
�[وزي ]ه	ي او ، ��د ���` س	�س� او ��

ه�ان ح�X�X �س�p اس6، آ% از �5ن � 	 
 و د$?	 ا$�0%، او ،)x�E�) %$56	 اس6 
م آس� Pس�o�� ¯x6 را حX�Xآ% ح ��آ���  

                                                           
 1 :137ا�[ داود �- 1
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دس6 آ� C	�F او، آري . ��د را��1 ��
��� سآ�ن � -�� �% اس6، ح� $�ح�Xا�

د'ر ح[ت ��1 اس6 » وح@«ز�B از ا$# 
)13: 3 .( 

ن  	د1 �� �  %    	  و� $�ح�o د��
ن  دت ده�، و  �H� %ح�J #$از «ا �£�
 $A دسRE �	ا$2�s P?� �س�ح�ن  % ع��ان

1 ��ن اس6C�$ز از دE}… ن  از  �
% ه را   �oا��� ��ن اس6 آ% �س�ح�ن ��

mس6؟رو��' S5 6�Q������، آ% وا  «1 
  % حل �د�ن ��ا آ% د���	س� را ���

 ����، و س��ن   % ��Hxم وا��Q ��د ��
، در ��رد 7 و �5	د ح��0 را در ا�£ل 

 در ���\	 »زن ه	زo»1	$#  ا$# ه	ز1
C[�� اح�ام  ?tار�� و�  دار��، و F	ا��

 * ح%2  F س�� و از�  ،���  	x�E�
 . دوري آ���

 
ر دوم2ExC ـ:   *  )18ـ7 :17(ِس	¤  

�ي؟ �  س-�« :و .-��� �-ا (�/� >eا ��ع-: 
زن و ,ن وح را آ� ه�/ س- و د' ��خ دارد 

,ن وح . ��u آ� ح��O اوس/، $� =� $��ن ��
 �آ� د��ي، $�د و ��س/ و از ه�و�� ��اه
� و $� ه1آ/ ��اه� ر./؛ و س�آ�4ن �,-$
ز�JD ،K ,���� آ� �����ي ا�)�ن از $�4ي 

�ت �-��م اس/، در ح5ت �ع�� در د.� ح
��اه4� ا.��د از د��ن ,ن وح آ� $�د و 

�� � . ��س/ و �qه- ��اه
ا�  ه�/ س-، . ا��e4س/ ذه� آ� ح��/ دارد«

� آ� زن $- ,�V �)س�� اس/؛  ' ��ه�/ آ���$
ا�� و  و ه�/ ��د��' هس�4� آ� ��4 ا.��د'

                                                           
	ا�Q% آ���  % xoس[ه از ـ ـ �339 آ��ل ص ـ1
 ).167 وxJ163حت ( 14 و 6 :12
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��� هس/ و د��-ي ه�4ز �����' اس/ و :�ن 
�� ��, ���T آ��و ,ن وح آ� $�د . $��� ا�

و ��س/، ه)��K اس/ و از ,ن ه�/ اس/ و $� 
و ,ن د' ��خ آ� د��ي، د' . رود ه1آ/ ��

4cHآ� ه�4ز س �ا��  / ���.����د��' هس�4
�رت �$h� ��H س�ع/ $� وح :�ن ��د��ه�ن 

�� �ا�h� ��4 راي دار�� و ��ت و . ��4$
�� �رت ��د را $� وح� �ا�)�ن $� $-' . ده4

4� ��د و $-' $- ا�)�ن ��;< هt4D ��ا
 ،��, �ز�-ا آ� او رب ا�ر$�ب و  ��اه

��د��' ��د��ه�ن اس/ و ,���� ��J آ� $� 
��' و �' �وي هس�4� آ� ��ا��J)-$ و '

� ». ا��44
,���X آ� د��ي، ,���F آ� « :(��� و �-ا ��

ه�  ه� و ا�/ .�ح)� �)س�� اس/، ����� و ��ع/
و ا�� د' ��خ آ� د��ي و . $��� ه� �� و ز$�ن

وح، ا���4 .�ح)� را د�  ��اه4� دا�/ و 
 او را $��4ا و ع-��ن ��اه4� ��د و (���

 ��اه4� را ��اه4� ��رد و اورا =, �$
س�زا���، ز�-ا ��ا در دل ا�)�ن �Vد' اس/ 

او را �� ,ر�� و �h راي ��' آ� ارادة 
 /4cHا س��ه4� =� آ1م �$ ��د را $� وح
و ز�� آ� د��ي، ,ن ��- ع�j\ اس/ . �fم ��د

�� /4cHن س��D آ� $- ��د��ه�ن � ». آ4
 

��� آ%،   %Eدا� 	Zv» ¤ 5ن زن و	ِس #�
:   % �o ��…5ن وح@ راV« م�Hx� ،» #�

 را  % �o ���ه�^Q� ��+س16»آ��  . %r�5
 و��د ��2 ،رس� آ% در �?1 اول  % �\	 ��

 اس6 ^Q� #$اي ح* ا	س`  ـ آ+�� ��
U$	Qo  تا�0ن  18 ا� 9هي ���رج در $5

 ا��از1o ،را * ي  ^Q� *ح  اي  	اي �

                                                           
 .262  % ص  �	ا�Q% آ���1
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و� ا$# ��ردي ��س6 آ% . F	اه� آ	د1 اس6
��N ا�م 5ن ��  %ExC %E�	F  ،را دارد

 *   +0% او �No$	ي از  � * X� در
ي 5ن �� ���� %  ���C  ،����2س�ا�� آ% و

 . �Hx� ��^HFم وا��Q آ�م F	�E% را ��
اس6، �% » 	¤ِس«در ا$�� Jح�6 از 

 در $�No A$	 » اس	ار¬«S5 ر؛��زن و �
 A�0xo آ	دن 5. ا��   ه� o	آ�` ��1S

 *¬«سد1 ��س6، ز$	ا در   « ،@v #$ا
سq 5ن � %  �oر�J س�2 هس6 آ% در	�

 U$	Qo %  %س�� آ]�»*   « 	$در س
هي �0�x%، دس6 $ ��ؤر$ . 

دل ����د در$$� �	دة Q� او ،$5
رم اس6 H')13: 1(؟ 

د V 5ن وح@ را �»F	ض » د��
عت ا�س� :ا: آ	د1^Eاز ا� �$ �½د��
XEن �س$* از ��ا، و و�� 5ن د�� در �

�� P����: آ%   *   ��،��د �	د1 ���� س
م �4` ��ا را  ����  �5د1 ��� o د��

)16: 19(. ��EX� j� ع�و1  	 5ن در ��
آ% ع	وس ) �	د1 ه��E�)�E2% ��اه�� �� 

ح%2 ��F B2� ي$mQ اور�+��  % � ��د،  �
�	ار �� * د C[د، و و�� آ% او  V ��+ر�

�� ع ��ا $ آ+�س^Eه�  ا� * ��د،  
ع �	$	 �سXE* از ��ا، ^Eد ا�V ��^Eاح

�� ،�oان او را  C	دد و mQ$ �� B�rs د��
رم $mQ 5ن ���ر H' 1د	ر دوم ����  

$س% آ	دX� m5ن را ،)11 :13( ز��  آ% �
د �tه` دروB4 ���ا���V . ر اول���

رE�م اس�6��ر دوم � و ع	 س�� .  
ه6 �� %��E� 6س%، {0# اس$X� #$ا A^آ
��ر اول و ���ري آ% زن را  	 � A$د-�
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، )3 :17 و 1 :13(آ��  �2:  �62 ��د �* ��
در ح� آ% اع^ل ���ر دوم �\[ r�5% آ% 

���1 و ا�4اC	ا�%  زن ا�م ��$	F ،ده�
$� . )18 و 4 و 2 :17 و 17ـ12 :13(اس6 �

�� ا  $# ��ع ا�م، د�L*  	 ا$# ادع
 A$ ،ر ار�4ا�� ��ش��» 	¤ِس«آ% زن و �

��� ��2ك ��  . A$ %r$از در �$  S5
ح6X�X �	آ`  	رس� ����، آ%  % ه	 حل 

رم ��H' 1د	ران ����� o	آ�� از �  .
��Hxم درك آ	د1 5ن $�ح� '�-ه$� از 

 1�� p$	2o @$ا	آ%   �X$	Z اس6، �% از
اس6،  +0% از Z	Y$ �	آ- 0F	 ��د روي 

$�ح� در . هي �U+E ا$# �س²+%، از را1
ا$# �	اح* �2 % درC[ ��1 اس6، ز$	ا 
د Q دة دوم در ا	� ��z5 6X�Xح ��و

�� 1��$V او %  U+E� ������د،  آ
ر  H' ر� ���� و  ر  را ��» س�ار«0$

ر H' 	?$د«د…را و س$	 ��ارد»  
1 

ار�4ا��  وح@ ��o% $�ح� �Q��ف  % 6، �س
�X���o %% او ]�Hر وح@   :��د ��ش ��
 +0% آري اس6 آ%  	ع1�H دارد  ��س6، 

) %$58(: R+k #$ا �  �د ـ « در آ�
را د$�1  �د:؟ اول  ر » 5$� ��س6 ـ و ��

pوي �س�	2�� p$	2o دة اول در	در �: » #�
هس�E اول و �5	 و ز��1 و �	د1 ��م و 

 ا �ا� د ز��1 هس�Eاo A�$«) 1: 17 و 
�� 5ن وا. )18��� *Q� ،ر دوم %Q� در 

   ،�$رم، �5 آ% ����د در$H' 1د	�
ه	 ��[ @0+H� د، و س�س از 5ن  5ن ز����

). 3 :13(��د   ز����Q �� 1[د و  ز�� ��

                                                           
 .97 �	ا�Q% ��د  % ص ـ1
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ر س�م، 5ن را در Bs �	د1 ��2  
ر د$?	 ه�،  ���0$ ،����  xدة ه	در � �E

5ن را ��اه�� د$�، �5 آ% ���ن را در 
Xم��V 1��$�C A$   �� ا آ% در	ز$ ،���� 

ا�?�- در ا$��سE0�  6% 89). 3ـ1 :20(اس6 
ن s ��ر ا$# Jح�% ��-،  � آ% $5
��رت  ��F �Exح�% هJ ن درد$�ي آ% ���

ل اس6؟اس6QF]4 ، %  دلQ� #$	o A$د-� 
0�x% ، ار:ا$# ��|�ع آ% در ��@ رو د�

13: 3��   ،��و �$� ��ع ز���C، �	گ، و   
��-، �x�J�o از 5ن 5$% اس6Eو .1رس 

 %�C %ق��رد س�F)  ،گ	� ،�Cز��
-��Eرس( ، %  سآ�ن ز�B را در ا$��
 . دارد �� �Qo` وا

در  % د$�ن  ¾� S5 ،ودا��� �Q  آ% در
¾  6X�Xرم ��حH' �Q �V ،��  ���ز$	ا  : 

�0% �س�p ز$س6 و �	د و دو ر1 �5�r
�� �C2% ز���s اي	  A�$س6 و اآ��،   	�

�V اق ���ا�N� ر��آ�� ز$	ا  در ��رد �
ل ��د rهاو  �Q از ه-ار سل از س�

. ��د و س�س � �د �� ��د،  5زاد ��
2ن در �� %0��  	�E0� 1ب ح�تد�F «آس

ه��،»اس6C5 6�Q|از ا$# و  . S5
هي ���ن  آ%  % ه	 حل ��رت���ا��� 

 *Z��رت ��ا     	N� ان	ح��� س�
 .��2د و س	ا�م او �[وز ��اه� �� ��

 ��o% $�ح� �Q��ف  % ����د ه6x �س،
ا$#  :�C$� ��د و ا$��س6 آ% �� س	 ��

 ه	 .)59$% (اس6 » ه6x آ�1«����د �£ل 
V دو���، $�0 در ه�6² ره�ي  د ��رت �� 

                                                           
 .173ـ �	ا�Q% آ���  % xJح%  1
 19 و 18 و 7 :8 و 22 :7 �	وج ـ2
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6 دوام و ²د$?	ي در ه�و ��رت و 
 1. اسEح0م

 ا$# ،آ��� C[ي �� در xoس[ي آ% 5ن را ��
0�5ر آ���ة ��رت  �Cد1  سC�$د c$�Qo

 ,6 س�^ي د$?	ي اس6 و ه	 دو ،»وح@«
ن او�L% و B�rs  	اي Cاي ��ا���	رد  ��

�z %6 آ�1 اس6 آxر1  % هل ��، ا�
���Q روم اس6Z . م�Hx� #$و� ��ا1 در ا

��، را1  	اي س=ال  ز اس6ه  � . 
��ر ه6x س	  % � 	$�No %  دن	1 آ?�

$Y ع^�Y ،ع��ان ه�o 6x% رومXس^� از ح� 
ن ��H�� را ذهm ح��0، �%  .آ�� رؤ$ه

وراي � H�o»6س،  +�o( %0ا�$�(» ر$
�b ) اسEح0م(آ�1 S 6�Q�را ) ��رت(و وا

س� هي �U+E در ا$# دو ����د . آ% از را1
0ود���1 اس6، � . 

Xدر ا$# حX��2��% واo 6 آ% رومQ �
 %�o 6xه 	ي اس6 آ%  	H�1�� �  �0� 

س`  �دن و  ��س6 و B�rs ا�ر1��اي  % �
ا$# ح6X�X و�� . در�'�- �	دن روم ��ا

 Rآ��� �+ آ�� آ% �2ه��Hx� �� 1م ���ا ��
ر$q،  ه از ز��% آ�1o *��داراي  هي �

1 ارزش اس�?$اo¿$�0  % ع��ان �
ا��، و اC	 ع�د  اسXE	ار ا�سن  �د1

»6xان ع�دي آ% داراي ارزش � % ع�» ه
ا�سن ر$2% آ	دXQo 1* ر�-ي اس6، در 

 	H� A$ %5ور ��س6 آ `�Qo اس6، �س
                                                           

 ��س6 آ%   �bه   ا�ر1  % واژ1   (Head) »س	« ز$	ا   ـ1
دل �Bo 5ن  Caputاز  Q� )   ـ�سbد1 ر	آـ 	س ،����F

%+��� �	ا�Q% آ��ـ�    . 	اي  �ن آ�1 1��5 اس6    ) 
$س% آ���        233 % ص   X� رت   و��ـل از�  «ع� «

    Y�Eع �H26 :���49ا$@  (در ع   o 	x15 :�33ـ%   £� و س 
 )6 :3و ح��Xق 
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 �0$ 1C�$در ا$# د �Q�رؤ$$� و �H	 وا
���  . 

ا4+` ) 11 و $510ت (س�^ي س�م ���ر 
6�Q�ر�� وح@،    % ع��ان ��o  1د	ر  0 

 %  �S %$5 %آ �X$	Z نs %  ،61 اس��
�� 	\� �Fا	d� 6�Q�� 5ن bرس� در ��رد ��

 . اس6
6 �د�1  % ع��ان ه6x ا��	ا�Zر xه

1�� %EF	C 	\� ا� روم در�E�  	Cا�� و ا
دا�س��E ا��	ا�Zر اول '% آس� اس6 و  ��

 �L %�Xس6 ��* '% آس�� اس6، 
�� �  ��Eا�س�o را در �ر |^m رؤ$ي $�ح�

 q$رo ،ر�Zا	ا�� B^2� 6��0ن حز�
  ! ?tار:

�oا�XF در ا$# ��رد �Jرت �?	EF% اس6 
د�L+� «، ��$س� ��» آ	ا$�«و �5��ر%0$ 

ن Cر آ��� ��ا����No %و��د ��ارد آ
B�Qo ه�6$ �0�x% $�ح� در �	ن اول، در 

 در �	ا$P ��ي از �  �د1 ه6x ا��	ا�Zر
��ل � �6 � ه�  % د�H� #$�  �$� ،

  �د1^Q� *ح P+4 11ا: را.« 
��«$A ز�[x� 1	وض در رؤ$ي 	N� آ�� «

 آ% ،)  ب دومدا��ل(ه� ذآ	 ��1 اس6 
 o * ر س+س+% ا��	ا�Zران از  H' ف	Q�
روم اس6، و اC	 ا$# �Lس6 از ا �Eاي 
ر$q اس	ا�b* �	وع ��1  ��، �N	 و o

�X� * ا��، و روم در رد$U  م��5ر  	  
رم ��س6،  +H'0 �2 اس6، و� U$در رد %

                                                           
1
 .xJ 128ح% Cairdـ  



 ����م ������

 

247

در رد$U ) ه	'% آ%  ���(هي رو��  س+س+%
 �Exار دار��ه	�1. 

ر�� {0# اس6 o Y$Xا$�0% ا$# ح	و د$?
%��V   Y�ه$�  در �6�2 ��او�� ���

�� p$	2o %E�	F %آ ���و� �£* . آ��  
. اس��V %2�s6% ا�X� �+Jم  	 رو���6 

 	C«ا	س «(Head) mQ� %  »�$اس6 و » �oا�
د » آ�1«V»اري�$�«، �Q� �mQ وا

��رت س�س� اس6 و  ،%�?Exن هد�ه�
�� ��	�ا��،    �oا�سE% �س�ح�ن ه	 

ه�  % �o ،%E�tCا� ح6��0?�  �$هي د��
 از 5ن ح6��0o ¨�� %رس� آ��� آ	را    ه

1�� P� ز�ن حآ�  و ��رت) 510$% (ا��  س
ن » $�0 اس6«آ% (��د را  �2س�� s در

%$5 (ًEQ��Z و%Eر دا�\Eا�� آ% 5ن   ا�
ن عN	 ��د�ن ادا�% $� o %^آ��رت ح

 ��  %E0% (دا��L$mQ حآ^�6 ��2 در ح
ء 5ن X  1 اس6 و��حآ^�6 ه�Ex ه��ز ��

ن %$5s زد1 دو ). ا��ك اس6 ـس�س %$5 $
��ل د$?	 را 0�5رz��  �� آ�� و  ،�$�C

در �\	 C	�F س	هي ���ر  % ع��ان  
%Eس$� 	$�No  اي  	اي ��ِد �د�هن، �

��ر ���ا آ	د1�  A$ ا:، و 5ن ��- ��دش
1 5ن، هB^E2 اس6 و از 5ن¬«  :اس6 �د�

ن ��ع » ه6x اس6s از 	او$�0 د$? mQ$
��ر . اس6� ،��Eهس ، ا��	ا�ZرهS5 	Cا

�Zا	1. ر اس6ه� ا����ل �د�zدر   ا$��
�� j�و » ر�bس«��د، ز$	ا  	ع0س  ���x وا

6 �د�1   $�ح� ��،»آ�1«xا�� ا$# ه�o
6J	F ءXLا 	Zهي �dE[ و  را،  % �

                                                           
�0%، �� ـ1�r�5 . %حxJ رد�L5251ي، س�س از وا 

 o2546د1 اس	آ *X�  . 
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��ر،  %� �$S زات�Jرت ��Eا� HF	س6  �
 . آ��

رمH' : خه  ��o% $�ح� �Q��ف  % �
ب ��Xس�، ��د ��Eد آV  آ% در ا$��

از . )14ـ12ب 5$(د$?	ي از ��رت اس6 
�� Hآ�ه %+JF�  ����، در  �5 آ% س	ه

ن ¦\% �خs د�هن ��،ه�  ���� . 
 1��$5 A$ %  %��o   ،6xد1 و ه @X�
1 حآ^�F ،6	ق oدورة آ� A$ �2ص و�

$س%  �	ح+%(آ��  ��X� 1، درoر آ�اي  س�
%Exه    ،���0�L هz ي« و سHه آ% �

ب �0�F %x	اوان Eدر آ S5 %��V
�� ��� از . ) S5 اوان	F 6$و » وح@«�

 ،1	  Pس�o S5 �$S 6ي  �0س	ت د$?�J�N�
$5ت   17 و 16هس��E آ% � در را �%  

 .  % 5ن ��اه�� �	دا�6
%E1  دسC�$ر دH' #$وح@ ( ��ي ا

 6xـ ه 	6 سxار�4ا�� ��ش ـ ����د ه
�س^6  )�خ �1د�1 ـ د BL�02* اوo اي	 

1 د$?	 آ% C�$س% د   ،%E�	F ناز س��
%Eد دس6، � را  % $xC ي   ��ي ��اه��ه

2 % در Jح�%� �� %E�tC ي. ا��ازد ه
 ���^B ا�ر1 ��د، از ِس  %E�	F¤	 �$�5 

اس6 س�# » زن«و » وح@«آ% در ز$	 �ي 
��  �$�C) %$515 .( 

C رت�J %  ا$# ��ارد p$	2o و1 آ£[ي	
ء  از �+6�Q0% در ا���r�5 ، 12 :17ه

�� 6F	C ار	� .1 ����، ��رد  	رس� 
�	ح+% ��2، �?1 د$?	ي  % 5$��1 اس6 

�?	ي از CسسA$ ،@��   %E )17  و $516ت (

                                                           
1
 .239ـ xJح%  
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%X+ارت ��ن ح	ي � % » وح@«د1 �خ . ه
. آ�� ��-د و او را � �د �� |�زن  	��

» آ��؟ ��'?��% ���ن، ���ن را  [ون «
سq ا$# �  '��ر؟ و� آ�م ��او�� �Q�وا

ن … «:ز$	ا  :س=ال را داد1 اس6��� 	Cا 
$� و ��Xس� ��د او V 6و�X� س ��دx�  

�V �� ك���،  +0% ه� �b�» C	دد �oا�� 
 .)26ـ23 :3 �	�س(

 A^آ %  ،ده�o #$رو�# ��ن  ��2 ا  
�س^6 	$ب ��Xس در را  سEآ �o���% هي �

$�ار و    ]�Hر ��رت�� ��هي ���
��رت) t) %$512ر دCوز c$�xo ي ��د  وه

ر�� ) 513$% (» وح@« % o ط�oآ% ح� ار
 �tه` دروB4، ا�0ر ��اه� ��   S5

0�5ر �� دس6 ، )%$516 ( Bي 5ه�و  ����،  ه
ا$#  ر د$?	 ��زي ��س6 آ% در 

@0Eدس ���  B+^� ي�0% . ه�r�5���^Q� 
�بXا� 	در اآ£ �� j���د،  هي د��$� وا

���� و �	دان  �	دان رو�# 0F	 ��-وي ��
 را ��S5 ي� -$	��� ��]C . 1oآ� @X�

خ د1«� «�� %2  � را  % �5X� %آ ��رس
 آ�ر در .)517$% (��ا 0o^�* ��1 اس6 

 ���� ،1	  Pس�o S5 60س� U�J�o ،5ن
$� �س�p اس6S و 514$%  (�[وزي 

در  ��د HF^�� آ% در وا�j ��). 16ـ11 :19
%$اي از ا$# دس6  اي از وا�Q% ا$�� آ�
 %x�ا$�0% و�6 .  1��5 اس1316ـ7 :11در �0

ب��رش ع\�� اس6، و�� اس6 آ% X� از 
�� %Eدا�	ن  ��� 1	H' ن » وح@ «.��د^��

�+� ��درا   او ��0	 ��� زن  ��د،   

                                                           
 .Q�145% آ���  % xJح% ا �	ـ1
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%�0o %  »0$ت و » �%��رت ز�	,
و� . آ�� هي ��د را o	ك �� دس�س%

�� p0% �س���r�5  و 	د$? ����C$� و  % آ
��ل *X� %  %��o  س  ، و�� آ% س ، �Fق  

اC	 « :او|ع و��� ��1 اس6 را �vرد، 
�$V 6و�X� س ��دx� �5س6 ،»���ن   

و ا$# $A آ�م oس+� » . C	دد ه�ك ��«آ% 
» د1 �خ« ا$�0% ح� �v @X@ اس6، و د$?	

%$517 (�رج از �2X% ��او�� ��س6 (.  
» زن« �?F 1	�Q� %E��ف  % ،و در �5	

ن .)518$% (��د  ��s او ���Hx� %' در 
�H	  -رگ د��$� اس6؟ اC	 او در $�0 از 

رم Qo	U$ ��هي »وح@«H' 1د	ن  ��د،   �� 
F	�E% در ا$# �	د1، ه�$6 زن را  % 

 ��6 ��» ح@و«�oر$¨  £o دوم  mQ$ ،آ��
B4ه` دروt� آ% .در �اول » وح@« در ح

H' %ح�Jرم در ا$��  % �Jرت وح@ 
اس6 و » ع	ف«وح@ . ��د �	�-��ش، ]ه	 ��

در ¦\ت » وح@«$C mQ	E0�« . %'`«زن 
��$ز از ���o%   � آ��  اش اراد1 �� ���

 `E0� A$ ح آ�� ��دش در�Jد را ا�� ،m$د
ر$q   	اي  ��2 دور1، و� )%$516 (o يه

��  �ون ��ا، ��رت��� `E0� ،نهي  ا�س
ه ��-  آ��، و ��رت د��$� را ه�ا6$ ��

�� P+ن �سدر . ����  % �� % ��د  	ا�س
%x�رهي �0ExC، 	  وح@«و » وح@« زن «

� دارد 	 �Eر اس�5ي  س� . 
 
ر س�م3ExC ـ:  *  )3ـ1 :18(س�Xط  

اي د��- از ,+�ن  ن د��م .-���$ع� از ,
�رت ع�j\ دا�/ و ز�1D �$ Kل ���زل �� آ� 

�و $� ,واز زور ,ور ��ا آ-د'، . او ��4ر �
/�): »\�jع O$�$ ��4�م �� ،�و او ! ��4�م �
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�س�  د��ه� و �1ذ ه- روح �m�S و �1ذ ه- 
 ز�-ا آ�! �-غ ����ك و ��-و' (-د��' اس/

ه�  � ا�/,;�د ز��ي او � �- @?<از �~
'�ا�� و ��د��ه�ن ��Dن $� وي ز��   ����

ا�� و ��ر ��Dن از آR-ت ع���� او  آ-د'
'� »!ا�� دو;��4� (-د�

 
  » 	¤ِس«اوF BL	�s %E	ا1    *  

 *  $�ح� ��ا�% ��، X� و س�س او را در
و$	Noار داد آ% $0ي	�د$?	ي � �س از  
 *� 5ن س�ار آ%   �د»ز��«و » وح@«�

  {0# اس6. �د�  ����Z ا��	م س���Hx�
%E�	F 1��^Hx� ��� و $  1��^HF را 

 ���  ExS% در و� $5 ��$�،)18ـ17: 7( 
1��^HF ا	اي آ% از 5ن  ا:؟ ��ا���1 �5

 . ��س��1  ��، او را �Hx^��1 اس6» وح@«
��رت ���ن« «%�هي  �	دازي در اFس

�J�o #$ا $س%  X� در %�Eس	ن ���� U
.  وا�J ��+Xo A$ ،�Q	ف اس6از ���ن¬

%E�	F  ه�	F مر1 �QEي اساي را آو$�1  ه
���ا آ�� » وح@«اس6 آ% ��اد�  	اي ��رت 

ت 5ن را أ�	. �س�6 ده�» وح@«و 5ن را  % 
ع� آ���1 XE� 1	H' %زن«��- ��ار: آ «

 . را دس6 آ�  ?[:
{0# اس6 در  	ا 	 اFس�ن و �t % زن در 

واآ�@ ��د را در L	زش دس6 و �ي  4 :17
ارزش ـ '%  '%  �«��د ا�م ده�� ـ 

 ـ ز$	ا ا$# واآ��2 اس6 آ% از »!�-�	ف
ر دار:\Eد ا��� . �Cو� در ع^*، در ز��

�، ،روز�	1Z يH� �	وار$� و �^* و �
��� داراي �tا �o 6	س�آ� ��  . 

��ي اس6، ��م د�� �tاب ا 6 و سد��
1  ���1 س	���6 �	اي را آ% اFس�ن �?
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 �$# �6H ا$# .  ��1 اس6 ���ا���ر�
 �Jاي  -ر�C و �oا�o	ي   �$Z+س�  

ن ��. �0سE% ��دz5 دوم از %E�	F  ،�$5
ك� o ��� o	  آ���o 1	 و �Jا$� دع�ت  

م �� �o دو ر1 5ن �س^6 ح�o ،* از  
ي � را X  ،�$S ط�Xا را آ% در س��

�� B^�o  �$V م��	ا�Q% آ���  % (آ��، اع
و ا$# ���� اس6 آ%   ا�?62 . )8 :14

 1�� %E��� q$رo �Q���ا  	   * وا
��ا س+���o 6 را �	د1 و 5ن را  % « :اس6

 رس���1 اس6HEل (» ا�). 26 :5دا��
هي  ��ا1 از Z	Y$ س	آ� � حآ^�6

��ادي و ��ا1 از Z	Y$ ا��ط Eاس
%$س�ح�ن  	 5ن �	ح+% داري، آ% � س	�

�� YbF  %اه�� دا�6 آ�� 	Z5$��، و  % �
$@»زن«و �% » وح@«�% V ،  دازي	د�V يه

 داراي ��رت �$-ال »هي �ودا�� آ�1«
 ��H� R�+ن س��س��E، و اA$ %0�$ ز�

%  S5 ��آ%  ��2  �XH	اء ��اه�ر6F، ز�
%��آ% ���N را از��اب  از $A آ �س �

 . �، ��اه�  �د���اه� �	ا�
 
رم4H' رExC ـ:  *  )20ـ4 :18(داوري  

�ا�� د��- از ,+�ن ��4�م آ� Q و
از ���ن او $5ون ,���،  اي ��م � « :(�/ ��

 ،'�� h�-� از $1ه��  ��Sدا در (�4ه��
'-X ���� �4� . hH. �$ �= ز�-ا (�4ه��

 را $� ��د ,ورد' ����Hq ا�رس��' و �
� ,��� را آ� او داد' اس/ $�و رد آ4. اس/�

 �و $� حس< آ�ره�� دو :4�ان $�و JDا ده�
اي آ� او ,����� اس/، او را  و در ���;�

��J����$ ان�اي آ� ���)�  $� ا��از'. دو:4
� آ-د و ع���� ��د، $� ,�^�ر عbاب �ef را
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و ��� $�و ده��، ز�-اآ� در دل ��د 
�� � ام و $��' $� �^�م ���H �)س�� :(��

�bا $��1ي . \ و ��� ه-(J ��اه\ د�����س
 �او از �-گ و ��� و �`� در�h روز ��اه
�، ز�-ا آ� � �� و $� ,= س���� ��اه�,
�ا�� آ� $- او داوري � �زور,ور اس/، ��او�

�� �,���' ��د��ه�ن د��� آ� $� او ز�� . آ4
 ،� س��� او را :�ن دوِد و ع���� ��د�
��اه4� آ-د، و از ��ف 44�$�، (-�� و ��� 
 واي،  واي :، ��اه4� (�/ عbا$ دور ا�س��د'

�ة زور,ور H$ ،O$�$ اي ،\�jاي ��- ع
� !ز�-اآ� در �h س�ع/ ع^�$/ =� ,�

» �و ��ر ��Dن $-اي او (-�� و ��� ��اه4
��د، ز�-ا آ� از ا�  �س $?�ع/ ا�)�ن را 

$?�ع/ ط1 و �^-' و �Dاه- و . -د� آس� ��
 �و آ��ن ��زك و ار@�ا�� و ا$-�)\ �-وار�

����ري و ه- q-ف ع�ج  q-وف و �-�J و ع�د 
:�ب (-ا���S و �س و ,ه  و �-�-، و دار:�� 

ه� و �- و آ4�ر و �-اب و  و ���� و ����Sي
ه�  ه� و (�H ' و (4�م و ر��ِ��رو@  و ,رد ��

. ه� و اDس�د و ���س �-دم و اس�Sن و ارا$�
� و ه- :�J و ح�OQ ���ت ��س =� از� \) �= 

.-$� و رو�  از =� ��$�د (-د�� و د��- 
و =�D-ان ا�  :�Jه� . ,�V را ��اه� ��./

'�� �ا��، از =-س عbا$  آ� از وي دو;��4
آ�4ن ��اه4�  ، (-��ن و ��� دور ا�س��د'

واي، واي، اي ��- ع�j\ آ� $� آ��ن و  :(�/
$�دي و $� ط1 و  ار@�ا�� و �-�SH� Jس ��

ه- و �-وار�� ��J ، ز�-ا در �h س�ع/ �Dا
�و ه- ����ا و . ا�4^�ر دو;/ ع�j\ �-اب �
4��$� و �1ح�ن و  آO ��ع] آ� $- آ)���� ��

آ4� دور ا�س��د'، :�ن  ه- آ� ��O در�� ��
��، .-��دآ�4ن  د س��� ,ن رادو��د�

�و ! آ�ام ��- اس/ �OR ا�  ��- $Jرگ :(��4
آ�4ن   و �����ك $- س- ��د ر��N، (-��ن
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واي، واي $- ,ن  :(��4�  .-��د $-,ورد'، ��
��- ع�j\ آ� از ,ن ه- آ� در در�� �Qح< 

از ����س او دو;��4� (-د�� آ�  آ)] $�د، 
 . در �h س�ع/ و�-ان ()/

» ��S�س�ن و رس��ن و ا�س اي ,+�ن و�^
��دي آ�4� ز�-ا ��ا ا��^�م �� را از او 

 ». آ)��' اس/
 

o * �* از 539 در سل �ر�س�Xط  � 
ن $� %��د، �2��Chaldean

 ا��	ا�Zري 1$ 
ز اآ% ��|�ع  س�ري  �$#   * اس6، �

��ت� �� Y�Eع �Hي عر�B ��اي .  �� هH'
��z5¬* . ��د ر��ز ��0Qس ��  در ��رد  

ء �Qب ا�Eت را در آ�xoدل ا$# اQ�
و  50 و ار��ء �� 47 و 14، 13هي  ��  ب

 در . ��ا���  �� دوم و ح��Xق ��  ب51�
 18هي  ب   س�ري از Z	ح، ه 5ن �س^6

tCرا��  �F	 و ��ش :آ��� �0�x% را ���ا ��
�$� آ%   5ن �+6Z م� ،* ه را   

��  ��EX� %آ �H���o ارت او و	� ،��$	F
�� و B2o5  هس6،  5ن �	ارتHCو$	ا�� �

 آس�� آ%  % او، و$	ا�� س	اس	ي، و وح62
%Eو  ا�� او ا���  سر  % �	دم ��ا ا��

هن او و �زات او، �C ����2آ% �2^�ل .
 * ، ه اي ع��` در $�0 از ا$# ���ت %$5 

ار��ء (����1 اس6 » آ�1 �	ب«را 
د5وري ��او ) 25 :51$ آ��  $# %$5  % �

آ% در �+^	و $E0� A` ر�-ي هس��E، ز$	ا 
jوس� * ن س	ز�B���B در o	$# س	ز    ه

                                                           
�� س	ز��m   ـ1Eس در  �ي �+ـ�¨ Fـرس و         �م  

 ــ* آــ% اهــ��ــ�ب  ر1Eســ� و  � 5ن در ســ��
$�H2� 1��$5 jر  �د��� م. ��2?�$� و
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�0% ار��ء در5ن �r�5 آ- 5ن	د و �� 
�� %$5  �$�C»ر�	ار » در آ�ر �5ي  س�
 ). 13 :51ار��ء (دا�6 
	S  ��� Oxsus رودهي رود F	ات، �

)5)ر���L و رود ( ��5در$�LE$در ا( ،
 %Eر� %Eدر��  R�2� 6�Q|و ا$# و ،��

6+� 5 	  *  هي  س�ري اس6 آ%  S
 . آ	د1 اس6 ح6��0 ��

 %�o 6xروي ه 	، روم،  	از س�ي د$?
 5ن واي  % ��رت  �	ار دا�6، و ا$# ا�ر1

و�� .  اس�6$�اري ا��	ا�Zري 5ن) ]ه	ًا(
 28 و 27 هي  بدر هي  ��2ي  آ% ���ت
ل�� ���� آ% �2�F 6	اوا��     �� ��ح-
0�x% در ��رد �H	 د$?	ي  �م 18 ب � 
$� ��QE` ��: ـ �Jر �Jر،� دار��، �

اي در F+س�B اس6 ـ   -ر�C$#  ��ر ��$�ا�%
 ًJ�N� ،ر�J �oرز$	ا ا��	ا�Zري .

د�	دازي ��س�  	اي س�^ي س�م V»» د��
 و $512ت ( �د ـ $F 6^Q� mQ	اوا�� 

ح%2«. )13F « ي	H� 	از ه �Cد  -ر��
 S	هي   *، در$هي، هي روم �o%. اس6

ح�J»%2ر،  	اي $Qo A	U$ رو�# از F «
1�� %EF	C ر عدات و :ا� او. ا��  0

رس�م ��ا�j ا�س��، وا���Q اسF 6	اس�ي 
S5 Rs . 

رت �Jر، زرق و  	ق زن ه	ز1، ه	 روز .
ن ا�سن رژ1 ��^2' * X� رو�� در .

ق او هس��E، و ا��4ء E2� نEس�?�o
ق  ��2ي  % او دار��، او �Eم ا��

6+� �� `$	F را و� �	دم ��ا، او . ده� ه
در $A  : ���� را در ��Hxم وا��Q ��دش ��

��م � 	$�No. ر روم�J %ا��� آ��� S5 
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�اي 5$% �اس6،   * اس6، و  % cM ا%0�$ 
 S5 %  ي را	$	� 	H� ررم د$?	  H'

ده� ـ س�وم آ% �Lط از 5ن  �2ن ��
 در ) 12 :���19ا$@ (F	ا��ا��1 �� S5 ـ

 ����  ��» دود س��� او را«ا��از ��د  '�2
 د��$�، ��Hxم و  	ع0س �Lِط). %$59 (

ا��ر را  % رو�m و  ��از1 آ� درك 
��  o و در » از او  [ون 5$��«آ���

 ). 520$% (داوري او �دي آ��� 
 
ر ����5ExC ـ:  * ي  �F)18: 2124ـ( 

ن سt4 ,س��ي و �h .-��� زور ,ور س��4 :�
:K4 « :$� در�� ا��ا�/ و (�/ $Jرگ (-.��، 

 ����، ��- $�$J$ Oرگ ��4�م ��اهQ h� �$
�� �و �Qت . (-د�� و د��- ه-(J ��./ ��اه
ز��ن و  $-$� ز��ن و ����4ن و ��

 �آ-����ازان $ع� از ا�  در =� ��4�' ��اه
�و ه�4Q Eع��- از ه- �4Qع] در =� د��- �

�� ��اي ,س�� در =� ���ا ��اهQ و $�ز 
�4�' ��اه� (-د��، و ��ر :-اغ در =� �
� و ,واز ع-وس و دا��د �$�= �د��- ��اه
$�ز در =� ��4�' ��اه� ()/ ز�-ا آ� ��ر 
 s�� �= دو(-ي�D و از �=� اآ�$- ��Dن $�د�

� ا�/��و در ,ن، ��ن ا���S و . ه� (�-ا' �
� /.�� Kم �^���ن روي ز��f و Kس�^�� .« 

 
دن �oدة Eه آ% �£* �Jاي اHs F^% 5ب

����2  ع\�^� از س�   % در$ اسF ،6	و ��
ه	 '% آ% هس6 . ��د و س�0ت ��+Y حآ� ��

o 6,�%^Hs ،`$	4 R^Hs #$اي آ% در  ¢[ ا
بEر  آن آ$1 آ% ز�ن �?�5 ،%x�0�

رس� وع�1 داد1 ��1 اس6، �	ار  F	ا��
��  %  ��ي   * C[��، و ا$�A و�F نز�
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�� A$د-� :��،�� �	x^0د  س�0ت ح�� .
��ش ��� 	H� يH4ا	'  �o�0س ،����

�� %$ا��0F، د$?	 ��*  o	س�ك  	 �H	 س
%�� %�ل �د��ه، �E} %^Hs  و 

%�ه، ��اهي روا P ا�س��،  ?�ش  آر�
�V 5ب ��. رس�� 	رود، و ��ن  س�  ع\�� ز$

ه	C- و��د ��ا�E% ��د آ%   2	ي '�ن ��
�U رو�� �Q^�� . اس6�o ،��\س�  ع *�£�

ن داد�$� ،�Cاء ـ� �ـ�اهـز���H� ن�
�0%، اس6�r�5ء ��  در و 63 :51( ار��
 دو �0��E0� Rxب B�rs  و)49 :51 و 10 :25

 )39ـ29 :23  و42ـ37 :��24 (ه  در ا��*
اي  ول داراي ا6�s و$¿1ا���ت . ��ا��� ��

�:اس6 �� �HE� ءآ��،  o+� را آ% ار��
 r�5% را آ% ع�س� ��HE ا�  * اس6 

 $�ح�، ا$# �م را. آ��، اور�+�� اس6 ��
ح2% ا  	)$ �H	 ��ا» ع	وس«(F B2�ي �

0ر  	د1 اس6، او از  0ر  	دن ا$#  
ع��ان در ا$�� و در  ب $زده�، �5آ% 

�� ��آ�� آ% ع�س� در 5ن  س�# از �0
 . آ�� ��1 اس6، ��دداري ���N+�ب 

و� ا$�A ا$# �0ن ـ اور�+�� آ�H% ـ 
 �$# �mQ آ% . �س�²ل �	گ �د�ن ��ا اس6

���^H� B	�Q  ، از   *، روم و �Jر، در 
ح2% $0س���، و ا$�A  	اي  ر F ر�H[

��د آ% او $A ح6X�X  د$?	 ا�ر1 ��
س6S5 م . روح��  -ر�C از �

 
ر �6�2ExC :ـ 	س * ود داوري  
 )5ـ1 :19(

4� از H$ م :�ن ,وازي�و $ع� از ,ن ��4
4� (-وه� آ5R در ,+�ن آ� ����): » �HHه

�Fت و 1Dل و اآ-ام و ��ت از ,ن ��اي  !��'
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� اح��م او راس/ و ع�ل آ�� اس/، ز�-ا 
اس/، :���� داوري ��د $- .�ح)� $Jرگ آ� 

�� �(-دا��� و  ��Dن را $� ز��ي ��د .�س
�^�م ��ن 4$�(�ن ��د را از دس/ او ا�

� . آ)�
�ه���HH'، و دودش =� « :و $�ر د��- (��4

 »!رود ا$�ا>$�د $�� ��
و ,ن $�س/ و :��ر �5 و :��ر ح��ان $� 
روي درا.��د'، ��ا�� را آ� $- g/ �)س�� 

��' ��د�� و (��4eاس/ س: »'���HHه ،K�,!« 
/�) ،'��« :و ,وازي از g/ $5ون ,�� ����� 

4$�(�ن او و =-س4�(�ن  ���f اي �� را اي��
5�Q �: 5 وSاو :� آ!« 

 
ـ » 	وه� آ£[ـ+�� از Cـ�ن 5وازي  ـ'«

. ��د  حآ� ��22 :18 	ع0س س�o�0 آ% در 
�Jb%+JاF م از�+Q�اي دور ����1  � �
��  	$�No %  1ر��د، ز$	ا ا$�A دو 

%E2C	  د1 دوم	ودا�� �رؤ$ي . ا: �
ب ��2(ان س�?�ل در 5ن �	د1 س�ار  (

 * ,^*  �د1�  �X�5ر 4[S5 ا�� آ% $�ح�
را در �^�ع% درس�  	اي �2ن دادن  % 

�	ار ��اد1  �د،  � 	ا$# ، اول �\� ،�
ن  % او �2ن داد1 z5 و	^+� mQ$ �$ا��
��، آ% در 5ن �+^	و '�ن ���N�� m�Zب 

 ��ا را ��ل ده�� o ب (��1  �د�� هي 
$� �NE	   در ��@ و در ا$���س). 5 و 4V

¬*   ،��x� ات و	F ء را در ار��
$Y روح�� در �وراي 5ن  ��Xآ% ح ���� 

¬*  $�ح�  	اي در ��ش و �	وش اس6، آ%  
 دو �	ن .س� 5ن  �د1 اس6$ A$ . A�$و� ا

¬*  $A ه�	��2% در ح�  ًF	J �� روح
ري از د��ي Jح�% اس6 آ% �Qoاد  �2^

�� 1��  % او �?z5 آ��� . 
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r�5% آ% در ا$# Jح�% آ�'mQ$ A د��ي 
��ع ���  ،�����د،  	�سE% از .+�*  �

ن اس6 آ% در ��@ C����� ��\و1 ع	C 5ن
د1E0# اس6 ��دًا.  ا�� ©6 ��ا ا$س} 

د1 �	ار C[دxEدار ��رد اس�V . 1زا�
5 mQ$ Bآ- ز�	ده�� ��ارا در � @�$	F

و در دا�* 5ن، . او�L% او �Noر آ���
$�� @�$	F5 mQ$  در �L�o �آ+�س

اش، ا$��و ���� دو دا$	1  دو ر1
���، $�0 در دا�* د$?	ي �Eح�ا·	آ- ��  .

 A'1 آ�	اي آ��ل 5ن از دا$	ن  ��رت ���
$�  % �Jرت $A ��د و ا$# ��رت V �	وع ��

م، ع	|%  �Jا، 0�5ر ��d�� A$ ،د��
A$ `L ��	ارت، ���� r�5% آ% �ر در 

 :���1 در  غ ع�ن  % ح�ا ع	|% دا�6
…���0  	اي ��راك «V ش�� 	و …  % �\ 

و XL^% ، )6 :3@ $���ا(» اF-ا دا�@
��ة ا$# �¿دC[ د��ان��� ، * ح%2  F 

�% او . اس6Cدو R��	  %^XL #$و در ا
از � �دي �د�ن ��ا در دا$	1 دا�+� و 

. �� ز�B در دا$	1 �ر��، ExS% اس6و$	ا
ت آ+�سي ��$@ � c�F   �و� ��ا از  

�� B$�ل و . 5$� و د��ي ��$@ ��  
 �oر�� س��ن !ا�o	 از   *وس�  

��او��، داوري اس6،   * و$	ا�?	، ��د 
��د، و آ+�س و د��  س	ا�م و$	ان ��

ي اوج �0	C-ار. � ��� 	اي 2�s% ا_# ��اه
1 ©6 ��لن در ��2?C���� ،  از %�	Cا

 *�از ��` C	وه� ا���1،  +0%، ح�ا
ن �5�� آ% از ��jF داوري ��ا C��$V

 ـ �[ان آ% 5ور ��س�Qo 6` ا��، ��� ��1 �	1
$��1 آ+�سي ��ا هس��E و ���ران V

��Eهس $��1 د��V %ز��1 آ . 
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7�Exر هExC ـ:  *   B2� )8ـ19: 6(�

و ��4�م :�ن ,واز �ع� آ5R و :�ن ,واز 
� آ� ��,�Xي .-اوان و :�ن ,واز رع�ه�ي �

�� ��اي �� « :(��4� �ه���HH'، ز�-ا ��او�
��در �Hc_، س4cH/ (-.�� اس/ ! �Dدي و و��

� آ�4\ ز�-ا آ� ���ح �ef و او را \����
 -yاس/ و ع-وس او ��د را ح� '�$-' رس�

� آ� $� آ��ن و $� او داد' �. س���� اس/
 ،�����P$ ز�-ا آ� ,ن » ��ك و رو�  ��د را

 . آ��ن ع�ا;���ي �^�سK اس/
 

@v #$	�5 ���� -�� �Exه @v  	ي هه
ر$q ���د % � را ، Jح�%o يHEا$# . ا�

�	د1 ��حN	ا در ��رد د��ي  �ون ��ا 
ر ه�Ex در  ��ExC %آ ��، و� از �5 

�� 6�ن JحH� آ�� ��رد ��س� �$، '% س�^
 %Eر دا�\Eا� از ا �$6 را {0# اس6 �

��� آ%  % 5ن  �	داز:؟ �سq س=ال � ، 
 * و ��B2 او �	ار دارد  `��. در ر

ح2% �� 6 ع	وس ��F از �Q  رس� . 
ح2% و ح��ا�� F B  �oوxo %آ از �5

،  ��2  اسX� 6	ر ��1اس6آ%  	 5ن س�ار 
�� 	\� %  B�' ع رس� آ% دو�^Eل ا���z �

�ا  % �Jرت $A ع	ف اس6 در ح� آ% �  �
م ا�� $ `E0� ل��z ل . 6ساو� % ه	 ح

�� 	\� %  B�'  �$H�o وس .س�	رس� آ% ع
اس6 از ا,د دو ��Hxم �Fق، از �5 آ% 
��، ع	وس ��- ��اه�  �د و �� ��H� 	Cا

 *  ا$#X� %�X� mQ� % »@اس6،  % » وح
ن Z	�X$ آs6ح2% اسF * X� %�X� %: 

* ر �5	s ،% .اور�+��، ع+�%  ExC 
ر�o  حد¢% اس6، H�   ،Bدي از ,س$	F
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$@ ا4	اقEم ��2، در س���5-   -ر�C از آ
�5	$# ح��ر �+^	و ��ا، $mQ �2# . ع	وس

 5ن !��o% آ���. ع	وس�  	1   ع	وس او
5$�،  ز�ن آ% ع	وس در �5	  J %ح�% ��

r�5 ع0س	  ���% آ% E�tC% اسJ ،6ح�% آ
5$��  ز$	ا دو  ب ���ش. ��د ع�ض ��

ص  % ع\^6 و NEء  % �-ء ا�-� %x�0�
س �L ح2% داد1 ��1، و� در��ردF 1�0�

 :ع	وس�ًX+�� وس	ع A$ د1 اس6، و در س
ن « :��� 2o %$5	p$ ��1 اس6Eك و آ�

ن ع�ا6L…رو�#Eا آ% 5ن آ	ز$   Bس�X� يه
 ». اس6

س@ را ��د ��% از �L 1، اوC�$د A$
د$�1 اس6، او آر �ت ��د را ا�م داد1 

Lس و ر57$% (اس6 %+�F %  ��� ن2: 12 .(
1 د$?	 C�$او داد1 ��1«و از د %  «

5$% (ز$	ا ��ا  	اي او در آر  �د1 اس6 
8+�F ن ��� و2: 13 .( 6X�X1 دوم حC�$د

�� اس6 آ%�ع^�o Y	ي اس6، و از س�� q 
د1 اسL��� 6س رس�ل  % اFسسEس	F ن

�5آ% س�# از ازدواج �س�p و )27ـ25 :5( ،
�� ه�  :s% '�- آر ��ا اس�C .6$� آ+�س

 %Eدا�	دة ��2  % 5ن �	آ% � * و$	ا��  
 آ% در �اس6 و ه� F5	$�@ اور�+�� ��$

 . �5	$# �	د1،  % 5ن �	دا�E% ��1 اس6
 
 آ�م وا��Q ��ا ��8H�$ـ ا  ��� )19: 9 
 )10و 

�wل ,���� آ�  $��4س، ����«  :و �-ا (�/
'�و ��J » . ا�� $� $Jم ���ح $-' دع�ت �

 ». ا�  اس/ آ1م راس/ ��ا«�-ا (�/ آ� 
�' آ4\ eا.��دم =� او را س و �Jد ������

ز�Vر :K4 ��� ز�-ا آ� �  « :و او $� �  (�/
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��/ هس�\، و $� $-ادرا�/ آ� �� �= �$
�' آ  ز�-ا .  رادار�����دت ع�س�eا را س��

 ». آ� ���دت ع�س� روح ��Sت اس/
 

��  % Jح�% ددا�6 ا¦$ A$ A�$ا $�ح�
�U�J�o %0 ع	$c و . اF-ا$� ��2 ���r�5

ح%2،   U�J�o ا��ك ع	وس ادا�% F *$�Z
��  � $)19: 8(، Á� 	  %��X� #$ا -�� 

ر ExC  * اس6  Xo ح2% درF ن�Fا$�
1oآآ�	وس�   	آ%  % �2# ع ���F آس$ 6

 1.����  	1 دع�ت ��
 Rk	oRSV  � 6اس %ExC %0�$در ا A� ون

 $�ح� س�# ��» او«  A�$آ% ا  �$�C) %$5
ن F	�E% اي اس6 آ% در ا �Eا، Jح�% ) 9s
17: 1�� YM ،6د1 اس	آ p$	2o را  ��  . 

�+� $�ح� F	ا��ش آ	د1 � %x�و� در �0
$@ اس6 آ% ��@ �ي اوEو اورا س �Ex�  

�� $F A	�E%  �د1  ًF	J %'	C آ��، ح� .
 �H� ر�E%  س�Lو ا$# �س²+%  �� % ��د ا

آ��  6 ز$	ا آ% F	�E%  % او $د5وري ��سا
آ% او را �	سE@ ���0، و� ا$# �س²+% 

�� 6J	F  * درك اس6 ز$	ا  % ��  o ده�
r�5% را آ% $�ح� د$�1 اس6،  �د 

0�x% د$?	ي  % �- ا$# ه	 �.  �ور:
 o	س�ك ��ً�$	Xo 	�5 Rx�0� ��، و � 

ه �xoق  �	د1 ��2 از $A را1  	 �م �	د1
ر o	س�ك 2o	p$ آ���1 . داردExC ¨��

 .^* و ��رت ع^+�ت ����� در د��
�� ��� *«و� .   « ي آ% در ��@ روي �

 �F %  �0مM %ي اس6 آ	H� ،ار دارد	�
                                                           

ن، $Qـm زن               1Cوس و دعـ�ت �ـ�	عـ Bـ  -$�   
%r در  و @$ .xJ  %172ح17 :12ه
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ل و �X�% . اس6�ر �5	 از آExC دو 	\�
دور �m اس6 آ% از �س و ��@ ع\^6 و$	ا�� 

ر1\� Pس�o ا�E را آ% در ا * C	ان   
�� آ�'A �	د1 ��1  �د z5)�2� رExC ( و

ن ��1 و �دي H�� ا$�s A% '�- از �\	ه
ر ه�Ex(و و�� �$?-$# E2C% اس6 ExC( ،

�� p$	2o آ�� . 
ز ��رت ع\�� �ي �Qo` ��س6 آ% $�ح� ا

ن را ]+� ��H� %ن آآ��، د'ر وح62  ���
��و ا$�A ا$# اسr�5 6% آ% . ��1  
 :��اه� ��5

 ��ي؟  '	ا ا$�?��% �س6…«
 م �EFحت، و ��ل و �[وزي$5�  �o يه

  ��Hد1  �د، 
 1»آ% در ا$# ا��ازة ح2F ،]X	د1 ��ي؟

 	$�No در *  +%؛ و  	اي د$�ن  
�Q�ي آ+� �س�ح�6 را  $� ��اش،  واVدور 

$س% آ	دX� 5ن �س�ح�  $� احسس  ��.  
س`، را �o ن او،  از��^Zا B�' و ه�

 . ت و �دي او، اعد1 ��دأا��� او، �	
 ��\�o * �ا$# روش �02�ت اورا 

 . آ�� ��
%Eس�	ت    	اي ا$#  �0S5 اي آ% از

رJ)7ح�% ExC  (�� 1دxEا$#  اس 	آ���،  
x� 6X�Xح%  % ه،  	و|�� آ% o	آ�� از ��

 �F %0	�E% در  ���ي رؤ$ه�r�5 ،��� 
 :�C$� او ��. آ��   �ان ا�ر1 ��%$59 

 ».ا$# اس6 آ�م راس6 ��ا« 
�� �6 و  $�ح��� B�' داراي �$ 

از ز ن «احسس�  �� آ% r�5% را آ% 
ن?E�	F و S����1 اس6 آ^� از » ا�س
                                                           

  �0س�[ ـ ژو��Lس س-ارـ1
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 6 و  �$��6H  �د1 آ%آ�م ��ا ���د1 اس
 %  @Eس	د1 و او را �EFا %E�	F ي� 

 % ه	 حل ��Hxم �5	R+k #$ . آ	د1 اس6
 * درك ��س56$% ده� �Fرًا�  . #$�  $5
آس� آ% روح ���ت دارد، «�mQ اس6 آ% 

  �$# �mQ اس6 » �ه� ع�س� ��اه�  �د$
دت ��«آ% H� ت  آس� آ%  % ع�س���ده� �

 * �t$	ش  ��Hx»��اه� آ	د؟��� آ%  ��2 
5ن اس6 آ% در حس ع^��� ا$# v@  اس6، 

 آ% Qo	U$ رس� �����C، و  % �\	   ��2 ��
دوم  ��2 ��س` ا$# v@ اس6، و �F %+kق 

ر (�س^� از �سF q	�E% اس6 H[ا A$ %�
 %k	o 0% در��r�5 %�Cا��RSV 1��5 

ده� آ% ��رد �	سF ،  @E	�E% ا�ز�V 1)اس6
 j���اه� آ% ا$# را   ��د و از $�ح� ��وا

د��� در � S5 دوي 	��2ص ده� آ% هo
� p�اي ��او�� ��سس	وي   ���  . 

 ،%E�	F راتH[6 ا$# اس6 آ% ا�Q�وا
���` وح62 $�ح� ��1 اس6 و� $�ح� ��د 

دت �س�p اس6H� ا$# او ، ��- داراي	 � 
�oا�� ���ت آ�� و '�-ه$�  	اي  ��- ��

ن ا��از�xC 1 دs %  %ارد آ
 1. ا�?�-�� اع�ب

. و 5ن �0·% اآ��ن در ��@ روي � اس6
 ��- وح62 زد1 هس��E؟ ��^�²ً� $5 !

�V $@ �� $�ح�Eرا س %E�	F �$آ	د و   
$� ��اب �	سE@ $�ح� را   � %�

�����آ��ن در .	 % ! o %و� آس� آ 
د1 اس6، ع+� ��ارد آ% از �Xoاي EF��

                                                           
$�ح� از �	سF @E	�E% از س	 ,X[ او ��j  ـ1

� �س�ح�Qo 	Z  �د1 ن���د1 اس%0+  ،6  % �
  xJ383ح% آ��ل اس6 ـ 
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  % . $@ �d	ور ��د��Sاآ£	 � ا�س
Z	 �	م ح��ري آ% دار:  ��رت د'� B�' ر

 . ��: اي �� وس�س%
ت ��ي �و� و�� ��د را در �Q	ض 5ن  �

t?�� ،1ار:، C5د��2ر 5ن �F 	$در ز
�� �� @Eس	� %  ��د ـ و  آ+^ت زا��ي �

 .ا$# ��ردي اس6 آ%  $�  �ان  �����2$
دا�س��E و�  ��د  ��Q ��ز��� 5ن را از 

�اC	 ع�� آ% د  %r�5 %��E� ت ��XQل �
6 � Mس�ب Lدت را دارد، ع�ا�$سE?� ع�

 . ��اه� ��
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 8 :21ـ11 :19

 
�Exدة ه	�: q$رo وراي� @$V: 

�$S Y$Xاز ح  ه6x رؤ$
 

 ه-ار1
o	$# و  � در ا$# Jح�%   $�0 از �02*

 $�0 از $ �� ا$# اس6 آ%  ?�$  ��
�س^6 89 #$	o-�?ا�  ،%x�ب �0Eي آه
�oا���   Qo^�� ا$#  � ��. ��: رو 	و �� 

�س^6 %�X  %  ]سxo  %  س�X� بEي آه
ه-ار1 $ .  دس6  � ���يهي ��$ ا1�$

 2 :20اي در �0�x%  در ه	 5$%» ه-ار سل«
 o20: 7 ن 5نZ	ح در  1��5 اس6، و� �0

ر$q �س�حo �+اس6آ �HF * �. � آ^� 
 . �xس	ان، در ا$# ��رد س% xoس[ دار��

،  % ه	 »ه-ارA$»1  	ش �X��Q از xoس[ 
حل 5ن را  ��2 از $cM *02� A ز��� و 

2ن ��� ��از $6H� A، ��|�ع   . ده� �0
@v 1 ��1  ا��اع��r�� ع� در ه�	F يه

�oا��  % ع��ان $v A@   آ^� ��واس6، 
د1 �	ار C[د�j در ا$�	xEرد اس�� ��، 

�ت رو از �6H د$?	 درك $x� A	 از ع
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ب » ه-ار1«Eآ %�X  %QL��  در وا�j  و
�V ار	�ب ��Xس در ا�-وا Eآ %�X  د]C .

 �Eب  �س % آ��� د$?	 ه	 س% xoس[ از  
%�اي، آ%  �Qًا  %  اي اس6 و ه� ر$2% ه� �

 حtف �ح. 5ن ا�ر1 ��اه�� آ	د  
��r�� دا��	ن ا$# �02*  �ون ��  ،H�C

ت 5ن، �02* اس6�b-� %  . اي	را1   #$��
س6 آ% ا��$��2ن  % 5ن �ا$، سد1 آ	دن 5ن

'	اآ% در 45ز  را $0س	1 آ�ري  ?tار:، 
�Cن  ا�ر1 آ	د:، ��C تbXLا *�^, `���

 . ��د  % 0F	 ا�سن ��
 

ULي �س²+%  داد1 ـا ه
 6Parousia آ% �oاYF  	 ا$# اس  :اول

ز62C �س�p در ��ل  ) 0o^�* ز�ن(  
 ،�Eب  �س�* از  �ر �0$ *���د، ح�ا

J+%  اي �� وع�2o .1	p$ ��1 اس6F�  ��$�C
�* از �ا� ح� اC	 در �5 . 12 و 19: 11

ب  	$�� در س��  1�� p$	2o ،@�� يه
 . اس6

ب  �س6 و �0$   U�J�o عN	   :دوم 
��د آ% در 5ن ا��اع ��BZ  ��$� �	وع ��

ب  �س�E و��د ��ار�� . 
ب  �س�E   :س�م  j$�در ا$# ��ن و

ق ��xoا ��EFن در �[و،ا �Mود ي ��د ���
ب o	� اي	ن ��1 اس6  ��1 اس6، و �2
ل، و  	اي ه-ار سل rه��ن  % ع^Y س�

در ��اه�  �د �ه را F	$` ده�  �6ا
 ). 3 و $52ت (

اي، ��Hاء و $   دورB�' 1 درز$	ا
�س�p ز���C و س+��6   ��XسB ا_��ار، 

�6 «آ���، و ا$# �	ح+% ,6 ع��ان  ����
 و .2o	C p$	د$�1 اس6) 5 و $54ت (» اول
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�� ن ا$# �	ح+%، ���ن ره$��د  در �
�$S %+� oم ده�  را  % ��XسB را ا�

ب ��o 1درون 5 و س�س  %). 9ـ7 :20(o	� @
1. )10 و 9 :20(��د   �د ��و�?�5   %�X 

م ����ن Cد	آ��� و داوري �� �  ����
ن، )13 و 12 و 5 :20(��� ، و s	ا1  
م  و���H، �� آذب، ��ت، »وح@«� 

 S5 م� %0�� ��E0ب ت�د�F حدر �5
%'  و����  o5@ ا1��0F �� ��س6،  % در$

$A ). 15 و 14 و 10(اس6 » ��ت ¢��«ا$# 
��د،   و oس+* رو�# در ا$�� د�o�� 1�$ا�

S5 ع��$j  	اسس ز�ن و�، از ز$	ا و
ن $�*، در حB و در ��رد$U » ه-ار1«

�� �س . ا�� ��1��در اسرت ���ن  �
 ،Bس�X� 6��0ل حهس��E س�س ه-ار س

 �5	$# ��رش ���ن و �0س6 او، �5?1و
1?�5BZ .  داوري و � �دي �م ��
$�QE� jد د$?	ي هس��E   :م:��ر�و

�س^6 	$هي ع�2v ،�$�� �H و  �	 �ط  % س
 �	 �ط  % ز�ن �5	 S5 ��� �$�

�� %�|	F %  ط� 	� �X$	�  و ،���ه و   
�� %x�0� �Eب  �س��هي  �� ���  . 

�� ا��*، �ت H� س�شC *�� ،S5
 ،*�bا	رگ«اس-  	xآ « عtاب  «�-ول$

��ن $ |��س�p �ن �	د  �، �5» -رگ�، 
»�� ر �د1 ��ن ��XسB  	اي » و��روح$

ن z5 در pت �س����)o ناول�0���L س
4: 17(�� ، ���  . 

�oان از ا$#  �U+E را آ% ��ا$�1 س% 
ت Q��6» �زل«�1، سC�$ي  د Premillennialistه

0�x% را Postmillennialist *�02o و Amillennialistو � 
 . ده�� ��
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0�5ر �� د�L* ا$# �م ������ آ%  ه و
 A$ 	ازه��$V p$	2o را S5  . 

 
1  :بC�$دPre millenn ialim)  *��� @�� 

 )اي ه-ار1
Pre millenn ialim %ور دارد آ ر$2% درا$#  

6 �0�x% اسسُ از دو �\	، X�Xح  A$
 6X�Xح�\xL6اس  . 
ن  % Qo	�x$ آ% از ارزش ]ه	ي 5  :اول

�* 5$�، و ا$# Qo	U$ دس6 ���  اL-ا�ً
�V ،6آ% در 5ن 1��5 اس m2� �[xL ��  ،

���س^�   آ% در ه��No  6²ر ���ن �£
��1  %  �� آ1��2   5هm وا��Qهيز�[
و� {0# اس�Hx� � �v 6م وا��Q ه-ار . اس6

سل  ��، $mQ در  �� آ1��2 ��ن ���ن 
Bس�X� 6�^آر ،و حr� ن و��� �C B�rs

Bس�X� ار�E� ��اه� �� 0�5ر �	$�X ، ا
��1 اس6� %E��� آ��ن �o %آ . 

Qo	�x$ آ% از �oا� و oس+س*  : دوم
�� j$�ر ��ن . ��د وEF	C ،ر��o �\� در

 `�QE� ن0o^�* ز�ن اس6، ز$	ا در ���
ب   `�QE� �Eب  �س  %x�ب �0Eآ �\�

�o 1اYF در ا$# .  �� ��زده� ��C�$د
ب Eدر آ �$� H�o ب��1 اس6 آ% ا$#  
 *�^0o `�QE� 1س اس6 آ% ا$�ة ه-ار�X�

و� ��ي . ��د ز�ن  	و�Qo m+�� داد1 ��
�F	C  ا��o #$اس6 آ% ا mQ� #$�  �\� #$ا

$j، و�� آ% ��حN	  F %	د  ��، Lو
 %bارا �kح ا	Z ���ري ��Eداراي اع

 % ا��* ��  ب ل  ��،  	اي �£ ��1 ��
 	ا$#  % ع��ان �oآ�� .  ر��ع آ���24� 

ت ع�س� �س�p در ^�+Qo در ����ا��ري آ% 
�V 	\� ب 1��5 اس6، ��رد�� 5ن    .
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�� از $A ح6X�X  -رگ اس6  +�2v %0 ا¦
ت ا$# . آ% در �5 حtف ��1 اس6^�+Qo

 .  اسE� %� ،6^	آ-Cس�د1�س^6 
ooا]�Q2%� آ% از ا$# ر$  حJ* ه
�� ��kاز ��د، ا ��oر� 	62C �س�p در  : ع

��رت و ��ل، ���ن را از �م ��رت  @$ه
ن �س�ح� و  ـآ�� M	وم ��Cد	� -��Eرس 

Bز� 	  Bس�X� ار �+�0ت	XEاس . 
ن  �Q از ه-ار سل، از ز��ان ��د ���

آ�� و  ر د$?	 ��N  ره و ]�Hر ��
 �دي ��XسB را ��� V 6و� ��دش �0س ،�$

س�س �� 6 . ��د ����رد و � �د ��
ن ��Cد	� %�X  -��E6  و س�سرس�، رس �� 

 رس� داوري در ��2?1 ©6  -رگ سF ��x	ا��
�� �� ـz5 ��$� �	$	ان و سS دي� � 

�� mو ز�� . %�CرH' 1و	C آ% در �Q$�و
�س^�F)6ق ذآ	 C	د$�  	$ در سS5  يه

��5�$�� �Hاب ـ  1عtع ،pر |��س��H[ ا�� ـ
@$1 ��رد �Q^���، )… و 1ر C�$ا$# د   

�* از ]�Hر � S5 ع���\	�� آ% و
�� pر  �[وز���ا�% �س��H[ و در ع�ض ،�� 

 *�� pس��(PRE) mQ$ 1از ه-ار  Millennium 1��5 
 .  اس6 ��@آ% �م ا$# ، اس6

]��F 89ق  % �Z	 �	دا��  % xL  %  ه
سد1 ا�?ري در  : ��د 	 ���	 ����دو 

xo  �$�Cس[ �0�x% در E�tC% ���` ا4	اق
r�5Chiliasm% آ%  رة F	اوا�� در

2 1���� 

                                                           
1
ن اس6  z5 %  ن و ��40:24 (ـ ��\�ر ر�F �س�ح�

41.( 
  	اي ��QL% در ـ» ه-ار« واژ1 $����  	اي ـ2

ا$# ��رد در �	ون وس��، �	ا�Q% آ���  % 
 .E���1957% ��ر�# آ�ه# » ��?[ي ه-ار1«
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��  B�' دªد$�1 اس6 و ���` ا	C ،د��
را�\E%دا�	v�   	  m�اي ��1 اس6 �

دي » حآ^��X� 6سB «:ا%0�$� %�س	اس	 ��
�%، . دارد u� *|F �Zا	Fرد ا��	از و  

در $�V Aدار S5 اردادن	�س�ي د$?	، و 
ر�� ��o *Nx� � %  ا���oي از  ع�	د$?

هي ����Z  89  :ا4	اق �C$� ���	 ��د
��� ا$�0% عtاب�  �Q � $ *��� 

»@$C[ي �Nx* از    �د1 اس��E� ،6%»ر 
 » ه ز�ن ا�6«$»1oن آ�1 »ز�?� A$ ،

ب، س�H ع^+� 5 1��$5Eا�%  % آ	ن را �?
��$*  % ه��ن ���Nع� o ،س�ح�� �Cدر ز��

�� �x?� U2آ��@ در را1 آ ه  %  آ�� و $
�� 	��� �$�� m$م د 1.��د و|j اح0

 �س^� Chiliasm ،%$tdoآ% ا1�$  �5از 
0ري E 1 ا��ا�سن را وع�1 داد1، '�ن 

هي  Z* را س[اب  �oا�� ا��%2$ ��- ��
6  ��@ � . آ����* ه-ار1 و� ارزش �£�

�� X	 ا�0ر وا سE?� و �|در ز�ن ح
No در %' %x�ب �0Eدن آ� � �N�� ف

ر�� �	ن اول، $o P$ا	و '% در � �ح�
�� ��  . 

                                                           
) J273ـxح%   ( 9 :19 �0�ـx%    از xoـس[ وال ورد      ـ1

آ�� آ% �ـ�ا Fـ�c را        ���v � ا$# ا$�1 را رو�#      
هي �U+E  % ا�سن ع�ء       هي �U+E و دور1      % روش 

ن  دعـ�ت sس	  ـ	1 از     «. آ�� ��Cن     �ـ� او در ز�ـ
 ��د، زن ]ه	ًا آ+�س اسـ6 و       ع	وس� ��- داد1 ��   

ن دعــ�تCو 5$�ــ�1 �ــ� %Eــ�tC Bســ�X� وســ�	ع  
�� ��� Rاسس ا$�0% ��او��  ـ sـ        ا��%2$  � .  

م اع  � Bس�X�    �� *^ن ع $0سًX��ر دN   ،س��   آ�� 
�	ار ��      �$L` ا»�ت آ+�س��ـ$�  ــ    »Cـ[د   در 

�ـ	ار               jـ* آـ% ح�ار$ـ�ن در ا$ـ# ��|ـ�Lد #$� 
 . دار��
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$� ا$# � @��  * X� واآ�@ ��$�ي در
��، آ%  ي 5زاد ��_�ه ا��%2$  	o  

 [يQo نو$-ي '�Eرا دس %x�ب �0Eآ 
ب از  	��Vد��Eاي ا�	   P اري روا	�

1و� ا$# . 0F	ي   د$?	انC�$د `��� 
��  A$ ع��ان %  %x�ب �0Eد آ% روي آ��

 و � R�م از س�ي ��ا،  	اي ز�d��
 . 5$�� حسب  ز آ	د1 ��د ه$� آ% �� ز�ن
 
 )اي  ��@ درون ه-ارAmillennialism) 1 ـ ج

اي  	�سE% از   ��@ درون ه-ار1
م ح6X�X در هي �U+E از ��Hx 6 	دا�

�� %x�0� ��ت  	اسس ا$#  ��@ .  º	2o
 در و ����هS5 ي	ه را  	اسس ارزش ]
EF	C 	\��V % ا$#  ��2 ��د	 �  ،

%x�ب �0Eت در آx�J�o  زي�  o	��حً
)A�L��z ( ع�ة� وا��Q، آ% o ��Eهس

 %EF	C ار	�ري $�ح�  	 5ن E��� ���^ع
ر1QEن 4[اس$� اي ر و ز �ا از 5ن �

ر دا�6\Eا� . �Q�ل وا' 1ز�[ و س�
 �$� ��^Eو اح ،��Eل«��سه� » ه-ار س

���� �Q�$� o. وا  %E�Lد و �ا�V *�
 ��Eهس A�L��z A6 آ% آ�ا��F	C ��^No س�س

2o	p$ '?��?�  % و آ�ا��A ��س��E و س�س 
دهV6دا�	1 ح��0 .  ���]C ��^No 	Cا

��1  	اسس ��|�ع�  ��، No^�� ا©د 
��$س%   س$	 سس6،  +0%  	اسX� 

ب �س^6Eي آ��  ��Xس، �� ه  . 
 Z	�X$ اس6 آ% H�o ا$# روش o	��حً

هي ���رج در  ��5ه و oس+س* ��د �� ��
0�x% را ��- xoس[ �Vد� . *��� @�� 

وا��Q اس6 » ه-ارة«اي �A$ %  �XEQ  ه-ار1
	 �1�2،  % آ% C	'% در ه�� آ�ي د$?	 ذآ
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0�x% آ% � �Eب  �سه�� و�% و  	اسس  
%�|	F #$1 ا?Eس�  ��$�o 61�2 اس6، � اس

ر 0F	ي اس6 E� 	ا$# $A ��ع س� 
% t� س  ��@ درون .هي ����o  	اس

اي  	 ا$#  ور ��س6 و  	 �5س6 آ%  ه-ار1
 %+k»لهي د$?	ي  رااز را1» ه-ار س

اC	 دو ر0o 1	ار آ���، (���o% آ�� 
��آ��� در ��رد  و ��) �xس	، ح��0  

ب ��Xس ��- Eت آxoس[  �X% ��|�ع
 .  	��ردي ح�0^�% �Jرت  ?[د

����� حJ* ا$#   o ز1  �ه��ا�
 Parousiaه '�س6؟ عA$ PXF �$�� �H  ر%2$

را ���2س� و 5ن ) ه 0o^�* ز�ن(
رoس6 از �آ% در 5ن s% » روز ��او��«ع

� ن ���$� -�' . %' 	Cن«ا$در » �
» ه-ار سل« 2o	p$ ��1 اس6 و س�س 19 ب 

� 2o	p$ ��1، ح� C	E %'در  ب  �س
�� ،��	?$�0$ `�QE�  ا��o 	\� از �$ 

ر��o،» لن«��Xم  	 » ه-ار س$� «
��  . %x�، 6ـ1 :20در $A آ�م، �0

$j اس6�ب 5ن وoزاسرت ���ن، .  
�6 اول وه-ار1 ��، �?s  ��Eهس �oH��2o

ن، و H� #$در ا 	| 	اي  �ن �	ا$P ح
  دور1o 6 اولQرا از ر� q$رo اي از

p6 دوم �س�Qه��ز �زم . ���@ ���ه��، ر�
ن ا�م �t$	د، آ% ��� �$S اس6 آ% ��رش

��ت ا$# ز���%� 	$ه و  اي اس6  	اي س
$و�Q د	ر ��H[ اب  -رگ وtع ،]\� �
��ن  �� . 

  �ور ا��0Fن ���ن و ا$# �	ح+%  
ن ��$ در  داوري �H�o %� %د، آ	$t�

 %x� 2o	p$ 21ـ1 :19  +0% در 15ـ0�20: 9
 . ��1 اس6
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 ،62C ز��اه�  pس ا$#  ��@، �س� 	اس
اي و �رج از ه	 ��ع  �رج از ه	 ه-ار1

ي 5ن �Jرت C	EF% اس6، ��xoس[ي آ%  	 �
از اي  %ه��m  	 ا%0�$ �£�� ه-ار سل  	

Z	 F-و�� �� � v %س�ح�6 اس6 آ� q$رo
	 	$ر�� ��ا ��1 اس6 %هو �ي ازسo ي . ه

 ����	 '�B  	��ردي در ا$# اس6 آ% و
��لz  ي$�J�N��^Q� jه�L` و� � در 

�� p$	2o �� ا$@ ���ا	C �$آ���  ����،  س�
jZ . ده�� آ% ��xذ ��د را از دس6 ��X�

�� �H�ر، ����، �Fر$6 حسس �\Eو ا� 
 . ���� ر�  �� آ�

� @� 	C ون ه-ار1رد  %Eدا� 	Zv �$اي  
�� $�X راآ% ادعXآ% ح ��آ�� در   

ت ��H��2o وراء� ��� ،%���   ��هي روح
 %0+  ،��Eس�� �H�ت آ� و  �@ ���EX�

 '�-ي  	اي  �ب و اس�Eاري ��o ،��� 
و ا$# در وا�j . �	آ	دن رؤ$هي $�ح�

اي  رزش ��Nص  ��@ درون ه-ار1ز  احآ� ا
o	 اس6، حآ^�6   آ�ام $A وا��Q.اس6
»����XسB، آ% در وا�j عN	 آ���� » روح

 mآ+�س اس6، $ $A حآ^�6 وا��Q ز��
 ��Xس�Q  B از ر�6Q �س�p؟

 %$tdo و �Q��ح6L دوم، وا��Q و 
�* . آ���1 ا��� �س�ح� اس6� 6Lو� ح

%  %��o$Y ع^���6  Xح $%EFF	اوا��،  
هي �س�ح�ن، �%   اس6   .	 %�آ2^20

�oHوز	ا� Bsدا،  +0% در	Fوز و	درد$  . 
 

 )اي  ��@ � �Q ه-ارPostmillennialism) 1دـ 
�V سآ���،  �Eا���  F	ض آ��� آ% احس

در  ��� آ% ه	 $A از ا$# � ��� % 
1C�$د �$	$t�  را  o %  %��o	�o` . ه 
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$�ر�� وo @��  ��j، سZ 6L�H	ح ز�
روز «اي،   5ن $?�%  درون ه-ار1

ر$q  آ% ���ن � �د ��» ��او��o د و��
ن ��$� %   رس�، ه� ��ا��  ��2ي  

��ت� p|ي وا . o	 ع�H ��$� دارد ه
1 � حس ����r�� %ب  آ��� آEي آH�C

 %���o اس6 آ%  % �+ح�0�x% ا��آ� �X
ت (��� Z	ح اJ+� اF-ود1 ��1  Q��

 ،�، )H' %0o* ا$# ¦ف %و�E% ��1  دا|
 U+E� ت 0o	اري از 5ن در آ+^o

 ). اي Z	اح� ��1،  ��اد Z	اح� ا�?ر1(
رت �» ه-ار1«و��  % 2o	p$ ع

 ���	دا���E،  % ه	 حل � ��-  % ا�
دس6 $ �  % ��Hxم �=¢	 اسرت ���ن و 

 رس� .	 % ح�X� 6��0سB آ%  % �\	 ��
 *��� @��    ،���س�ح�ن �م �	ون  

 . ا$� ه-ار�Ns ،1ا ��1
 A$اح* �-د	آ% 5ن � ��Eر دا�\Eا� �

���، دور1  q$رo ن$�اي آ% �س   % � 6
 *�+Xo ن��رت ��� %E�tC يSم ز�� % 

��رت آ+�س اF-ا$@ ��و  � $ . 
Eا هس	C j�� آ%  % �Noر ��، �X�5ر وا

��ن ���ن، و  % ©6 �2س� در  �� آ1��2 
��XسB، اC	 �% در ح�F 6L-$�0، و�  % 
 �H�رو��  �$o �H	 از اسرت و ح6��0 �

»��اي  % 5ن  آ%  ��@ درون ه-ار1» روح
1 آ��� �	دا�E% اس6، ?� . �X$	Z #$ا 	Cا

 %x�0� �Eب  �ساس6 آ%  % xoس[  
%Eدا�	� |	F j o  �Q �ا$�، �س �� %
���اي � ه-ار1�رت . �� ع  ه-ار «�

��ا�% ��1 ا$� آ% {0# اس6 ه� » سل
�� و ه� �زي، و� ��^�²ً حآ�   �Q�وا
 %�X  از -$^E� ،6اس �J�N� از دورة
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ر$q آ% در 5ن دور1o، ي �[وز�  	  � �� 
رت ��2	6F  ع�1. ��د ���اي 5ن را در ع

�� %J�ع� �^Eآ���، و ع�1 ا�  j�اي ��- وا
ب ��Xس C	اEآ�� آ�o 5ن را ،	o %�$

 �Cر-  ��ي ��2	6F روح$�C %ا��� آ���
�o %د در أاس6 آ�H$ ���C	Cد م اس6  

 	o� و ا��* ،)12 :11رو��ن (در�ت  
» j�k 	  o �� ع\% ��اه��� ¡در �م ع

د�o ��د، �5?1 ا�HE ا�6H�  ��اه� ه
 . )14 :��24 (» رس��

H�o	Nاوج ��ح A$ د	F %  در  q$رo 
آ�* ��ن (�روس� ـ  و��د ��اه� دا�6

 (...Post)  ـ$�5 و  �Q از ه-ار1 ��) ز�ن
1 ا$#  ��@ در ��رد ���ت ه	'% C�$د

 ،�� ه	 ��ص �س�ح� ��دي������` آ%  
$6 ��او�� s% '�- را S ا آ% در	اس6 ز$

ر ��د ��?[د�Eدر ا� . @��  @�$-C و�
  ��2ي  	اي ه	 ��ص  �m س�م، ���` ��ش

 و او را از �س6�L�² ��د ��د �س�ح� ��
، ز$	ا آ% ا$#  ��@  	 دارد  ز ��

 آ+�س، و �[وزيهي ��ا ��m  	  وع�1
ر ��m  	  	وز  �رهي  ��B�rs  	 ا�

02�ت �E^	آ- اس6� . 
s %0�$6  % ا�ن ز$د �س��^Zا 	��% 

رًا'$6 ��د ��'�- �S %   �� ،رس� `�
��د آ% ا�سن 5س$@ Z+` ��د و ��ق  ��

�6 از F	ا��ان �Fري �س�p در او ��	ا
��. |U�Q ��د^EM %آ %r�5 در ��رد �$�� 
� @�� �Q 1د، ا$# اس6   ه-ار�� %ExC اي

 آ%، در ��$# ح�No @EL$	ي از آ+�س
�� XLا  @Lآ�� آ% �م اع�$@ از '

�� 1C5 ،��H� 1س�دC رت2  � ��. 
ا��،  آ	د1 ا�� آ% 0F	 �� �س�ح���  �د1
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رC	ا�% ^QEس6 اس�$� را در اوج س�Z 	Nع
هي  �	ن ��زده� و �2Cد1 ��ن درواز1

»1ر1 س��jF ��ن » �� RX و Cس�ش  � س
آ% '�B ه�  % �\	 (ا��  و �س�ح�6، د1�$

در  س�ري از س	ودهي روح�� ). رس� ��
رس��1از آ% ¥ �$ اس6، عN	 و�E0$ر$

�اي د1�$  � �  �Q ه-ارQ1رد�ي  ��@ وا
 . ��د ��

]o  � 1�	ن � ���` ��1 اس6 آ% �? �C
 ��، ا�  %�02�ت  ��2 وا�C j	ا$� % 

$� ���` 5ن  ع�م دس�س�  % ا$# ا1�$�5ل �
 . ��د آ%  سد�C از 5ن دس6  ��20

 
%��E� هـ ـ 

 ،%x�0� �Eب  �سه	 xoس[ي از  
$�?��% داراي ارزش روح�� �oا��  � ��

�� .�� �� ارز�� آ% :���  و� س=ا�  
$*  % درك 5ن هس��E، '�س6؟ ^E� �� ع^�

 ،6Lآ�ام را   2o %  %��o	p$ 5ن س% ح
ب ���Eر  ا�آ���؟ ا$# ��|�ع� اس6 آ%  

اي 5ن  �	داز:  د$?	  $�  %  	رس� ر%2$
$� از ��د  �	س�� آ�ام را   H�o %� و

ب آ	د1ا��E  ب�Eا ا�	س�� '	ا:،  +0%  �
ا: آ%    '% حس� HF^��1. ا: آ	د1

� و ز���%kي ا�ت هk  �Eب  �س  �x�J�o
� %x�0»�Q� اس6؟» وا

U�J�o ،در ��رد 1 ا$#  :و ا�C�$د
ب �2ن ��Eآ  %�X  دازش	ده� آ% �

�س^6 �� �$�� �Hي ع$� ا��J  �د1  ه 
$¨ ا$# ��E� و ��  ��Jا %QL) آ% در

ل  �ن 5ن ��س6� ،��اه� �2ن ) ا$��
 ز �� '�ن ز ن   �Lداد آ% آ+�سي رس
��5  �د1  %x�0� �Eب  �سري  ExC
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���0�L و اآ£	ًا ز �� ��$�ًا  :اس6z 
� �Eب  �سس`، ���� r�5% آ% در  ��

 r�5% را آ% 5ن �س�ح�ن او�L% .1��5 اس6
��لz ي�Q� در  ¥�-L% . �$����2ا� ��ه

دي اس6  	اي xoس[ ��Hxم ا$# H�2��
 . Jح�%

�س^6 %  %��o  �$ آ%  از ا$# NF*ه
�� $�  %  �Noر V[ود، ��Mود  ��� ا� 

 1�����C j$�Z	�X$ در Z	ح $ o	�o` و
 د$?	 �0�x%  % ع��ان 5ن �Jرت����، در 

� *XEر'�ب �سH' A$b د ��س6، و�� %  �
$�  % ع��ان 0o	اري از ز ن روي 5ن  

��ه$� حسب �Vد، آ% �� �ر�?� و ع
���0�L ا���* و z ]4 ت^�+Qo ا�[ا در

و از ا$# رو . رس�ت  % 5ن ا�ر1 آ	د:
�xo %��Eس[، s	ا1   �0F P	ي درون 

ا��� 5ن اس6 آ% از ا$# . اي اس6 ه-ار1
Y$	Z، ]4 %� ه� آ% �% ع��` وC�$ن د�' 
Eآ�X� ان ، � اس6سب�  o ،د1 ��د�Eس

ت �0�x%  	اي ��ز ^�+Qo ه��x� %+وس�
 ،ر �Cروز �� . �20ف ��د�روح

 
رؤ$ي   :��د  ه�2C �Exد1 ��ةـ �	د1
��  :اولz5 ي��2L 1?	ه�	F)19: 1116ـ( 

 �و د��م ,+�ن را ()�د' و ��(�' اسp س��
آ� س�ارش ا�K و ح_ ��م دارد و $� ع�ل 

�، و :)��� :�ن �ع�H  ي و t4D ��داور���
 و $- س-ش ا.س-ه�ي $س��ر و ا+� �-��م =,

و . دا�� دارد آ� JD ��دش ه�E آس ,�-ا ��
���D او را  ,;�د در $- دارد و ��م اي ��ن

�ا«� ��Hآ «�� �و ;)�-ه��� آ� در . ��ا�4
4�، $- اس��Sي س��� و $� آ��ن س��� و ��+,

� ���ك �SHس از ع^< او ����, . و از ده��
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ه� را  ,�� =� $� ,ن ا�/ �)5ي =�J $5ون ��
� و ,�V را $� عص�ي ,هK4 ح��-ا�� �J$

)/ �- @?< و �)\ ��اي ��اه� ��د و او :-��
و $- . ا.)-د ��در �Hc_ را ز�- ��ي ��د ��

;�Sس و ران او ���� �-��م اس/ �ع� 
 ». ��د��' ��د��ه�ن و رب ا�ر$�ب«

 
» j�ن �2CدC 1	د$�واz5 %آ �� . « B�'
��  �$�C-ب حE5$% آ BLل �� در او��

 ».و رؤ$هي ��ا را د$�م« ،��د
ب ��Xس س�# از �2Cد1 ��ن Eدر آ ��و

ن ��z5 %�اي از $A رؤ$ي  ��د، �2
%x�و �	وع �	دة ه�Ex ��- از . اي اس0� 6

ه6 ]ه	ي  B . ا$# ا�	 �سm£E ��س6��
ا$�� س�ار  	 اس` س�N�� ��x آ% در 

اس6، و ���N آ% در �	د1 دوم �م  	د1 
��1)  %x�، �% در ��اردي آ% در )0�6: 2

6�Q�ب ��2  +0% در ��  p$	2o مهي  ه�?
 1�� p$	2o `س��وت دو Jح�%، �xE�

 ����، آ% �2ن  در �5 س�اري ��. اس6
ب  ��Eر اس6 و آ�H} بE1��5 از آ 	ده�  

 ��د 61  	1 �	ار دارد، و  	��- در دس
د1   ع\�� �\ر1 در وسC P	و1Eان ا$س	C

م ه. اس6� ^�% و ��0ه@، در �5ن س�ار  
 ��^Q� س�ار A$ در ح� @��Fا	Z1 ا?�

 % ه	 حل ا$# س�ار ا�[ .  �ن ��1 اس6
 	|$@ حV %ح�J د دره� ���� C	د و  

J %+Jح�% را   ح��ر ��ا$�  ��F���د و  
� او bز$	ا ح��ر ��ا. آ�� �د، س	�ر ���

C	دد، در  در ا$�� �Z س% �	ح+% اع�م ��
ؤا �Eا و ���% و �5	 ر$ . 

B�rs در ) 513$% (» آ+^% ��ا«ان �ع�
 $5ت او�L% ا��* و اوBL رسL% $�ح�
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�� 6Fرت  $�5$% (» ا�B و حY«��د، و ع
%$516  (»�د�1 ورب ا�ر ب«و ) 11( ،

0�x% 1��5 بدر  � B2�� ي$�0 در  ا��،  ه
% � Jح)3: 14	J #$ح�% �اوBL و د$?	ي در 5

ه	 س% از ا$# ).  Jح�% ��2 و14 :17  واول
 A$ اس6، و pع�س� �س� %  Y+QE� #$وع�
$س%  B ا$# رؤ$ و U�J�o �س�p در X�
ب اول، ��ارد �2 %  ��2ي را �2ن  

�U�J  % ��ازات ��اردي آ% o. ��اه� داد
آ���1 5ن س�ار در ه�6² �س�p اس6، 

�[وان . هي د$?	ي ��- 1��5 اس6 $د5وري
ي 5ه�B و 2F	دن '	ُ�Nع 62 او، ح6��0  

رم دو ر1 H' 1د	در � %s ،�2 ��او���
 .)20 و 19 :14  و5 :12 و 4 :14(ا��  ]ه	 ��1

 �No$	ي o 6ر اس ه� در آ  -�' %s
ء  �د ����� از �س�p  % ذهXLا #

 . آ���
 �Hع j  ��2 ا$# س��ن �YE2 از ��

�oا���  % ع  `X	C	د:،   � ��.عY�E اس6
ن �2Cد1ح- % �وراي رؤ$ي z5 ل از�� 

1 $5ت �63ء در  ب �U�J�o %  ،Q ا��1 
 o6 ���?L 	¢ا 	آ%   �N�� در ��رد ،

س@ ��ن�L 62 ا�?�ر�	د ��1،  %  '�L5
ء �Qآ%  در 4 و 3 :11ا� �N�� رد��  

ي . آ�� ع�ا6L داوري ��Nع ن را  H� و
 در 9 و 8 :2ا�[ �-و  %  5ه�B ��د ��-��، 

ي 5ه�B  ��رد ���N آ% ا�6Nع ه را  
و$	 حآ� از . آ�� �	د ��No #$م ا�

��C . �o[ اس�N�� 6  س�ر س�6� $5
ء  ا���وار آ���1�Qآ% در ا� %r�5 از 	o

و در ��� آ��X� 1س �#  «: 1��5 اس96 :11
ن H� %ا آ	د، ز$	دي ��اه�� آ|	ر و Fس
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از �Q	6F ��او�� �	��اه�  �د، �£* 
�5$� آ% در$ را �� �� و��د دارد؟» ���

 در و��$5 ه��ز ه� رؤ$ي ���0ي ��ا
�R^d  �	$	ان را  % … «: �ن رو�#

يH�L62ء (»  ��د ��اه� آ�Q4 :11ا�(، 
0�5ر �1�2 اس6؟ 

دو آ���،   اول �?1 ��ة	د�و�� آ%  %  
 mQ$ او���� �oذا %��� و «�� 	H�

 * رو$6 اس6او» C[ي س�6�   �|�ح 
 �� آ%  '�B در �� ، و ه�)11:22رو��ن ($

�د�xL% ح_ و ا�Kا$# �F ي اس6 آ% آ+�س
و آ+�سي ) 7 :0�3�x% (ده�  را �داش ��

14 :0�3�x% (آ��  ��bدآ�% را Z	د ��(. 
هي �0�Z %x	ح ز���  اC	 ا$#  ب

�� 6�Q�هي ز���  دا���E، و در ��
������C، {0#  �د '�xo Bس[ ��د آ%  ��

½p$# ��د ��د ��@ �س�	س�ي �5 %  `L� 
زدE�� . ل�زم  % toآ	 اس6 آ%  % ه	 ح

�1�2 » �5	«ه س�# از ��د  در ا$#  ب
 دوم ��ر�-اي آ%  %   % 4[ از ا�ر1. اس6
 ح0^	ا�� ��اه� �Vد«(اس6  ��1S5 	 «(، 

ح� $QF A* �	 �ط  % 5$��1 در ا$# $5ت 
ا$# $5ت حآ� از r�5% آ% . ����1 اس6

�س�p ����اه� ا�م ده� ��س6،  +%0 
 . هس6»آ�«�C$� آ% او  ��

 در 0o^�* ز�ن اس6 آ% H�o «و 	ه
د�1 �[وز، داور ['2^� او را � `L�در 

��عدل و z5 ي��2L 1?	ه�	F[ اه��� 
7 :0�1�x% (» د$�(. 
1 و �%  اوو�?rح ه� ،`�+J روي 	  �
ه�6 اJ+� ��د ]ه	 �1�2  �رج ازدر� 

 س�ري از �0ت دL?	م آ���1 در . اس6
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ب ��XسEور وا��،آدارد   � را  	 ا$#  
ن ?E�	F 	  1و��� او آ% عz5 @oآ% ار

�� -�� � *�ر  ��، ح �Cدر ا$# روز �
��?�، و ا$�0% ح� در   ع+�% ���ن ��	 

ر ا�سنC6 داوري  ا$# روز© * X� ه
رسL%  % (����  ا$س��E و داوري �� ��

 .)19 :3 و $�ح� 12 :6 و 6 :2ن �اFسس
 
�% او ���Q اس6  :ـ رؤ$ي دوم2+17 :19(4 
 )18و 
اي را در ,.��ب ا�س��د' آ�  و د��م .-���«

4� ���f �-@�$� ,واH$ را آ� در ,+�ن �ز �
�ا آ-د'، �� �-واز ��� ،�� آ44��):  »���$� �

��ا .-اه\ ���� \�jع /.��y /�� و . �=
��ر�� (��/ ��د��ه�ن و (��/ س�P س��ران و 
(��/ �SDران و (��/ اس��S و س�اران ,�V و 
 5�Q �: ،ن را، :� ,زاد و :� @1م��� /��)

5Sو :� آ .« 
 
xo A$ ون�  ،%x�0	 و ا��$��2ن  % �0

ا�ر1  % (» %����� $A سع6 و ��^«
�����  pگ �س�	ن � را در ز�E�+� %اي آ

6F	C ا	F(،6ـ  ��رت {0# اس  H�o %� 
ن ه	 $ن هH� 6x	  +0% در �$ �Q از �

ر ه	 آ�ام از Jح�%. �	د1E�C[  ه �xس س
ي وا��Q آ�م، � را ،اس6�Q� %  و 
��Hت ��اه� �Vد� . 89 %  *��'�� xJح% 

��Eدا�	ح�% ��2 �J ر :در ��ردExC 
و ��4�م :�ن ,واز   :� $mQ هExةآ��� ���Hت

�ع� آ5R و :�ن ,واز ,�Xي .-اوان و :�ن ,واز 
� آ� ���� ز�-ا ��او�� ء���HHه«� 4(�� رع�ه�ي �

�اي ��، ��در �Hc_، س4cH/ (-.�� اس/�« 
د، )6 :19(xEاس  %E1 از دس  ،j$� ��ي و

 	اي آس� آ%  ���0 5ن را در ذه# ��د 
 � |U�Q از  �س� آ�� �2نoزده��ة  
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�� اس6z5 �X�2 . ��س��  �Exد1 ه	� A�$ا
 . �E^	آ- ��1 اس6 و حوي �No$	ي ��ي اس6

 	$�No %  6اس ��رؤ$ي اول �2v ا¦
  	C	EF%  آ%»س�ار  	 اس`«�س�p در ه�6² 
�X� بEي  س ��از آ��، و ا$�A در رؤ$ 

�� آ% در ?E�	F م�دوم ¸ي � `L
 $A  س��?�ي ��ا، ع^* ��H�o ،د��	آ

ه	 ��[ %E�	F د�� .�� 	\� %  B�'  %رس� آ
ن در o �0$	آ�` ��1?E�	F 5ن Rs  ا�� و

ب«5ن $�0 در EF5 « �+M د1 اس6، درEا$س
ان  	 او زآ% �م ��ره در $X� A�% س�

� E��� . %  نz5 نC��	� م او دع�ت��
ن|�6��C 6F �	داره$ ��  ��ا ، در �

�� ��  . @v $# ��د را در	م 5ن �5�Hx�
 �Q ��رد  	رس� �	ار ��اه�� داد، و� 

$�0% ،اآ��ن  $� ا�ر1 آ���� o 
$� د��ن ��ا ��S دي� ��د،  ا�ر1  % �

ر�� o �Qا�	وي � رؤ$هي دوم و س�م ح
��  ،����0% د$�:( �r�5 ( يآ% در رؤ$

�V 6Fا$# ��|�ع� اس6 آ% . ���� اول $
م .  �Qًا  % 5ن ��اه�� �	دا�6d�� ا�

��5 ا$#  ا$# اس6 آ% ��» $F A	�E%«رو�# 
 . ��  �oسP ��او�� Z	اح� ��1 اس6

 ��ا آ% دع�o@ را  	اي را$�A او آس
 %0�Lن ��د ا��«|�6F ع	وس� �س	ش، در ح

وان و ] �د[را Cس�د1 C و �	ي  يارو ]او[ه
 1�� %E2د[آ� ��[  %sد1  و» ] �د['�- �5

��$t	��EF، ) 9:19 و �0�x% 4ـ2 :��22 (
��او�� s% . آ��  % |�6F �	گ دع�ت ��

 ب 5ن  �Eرا ��% د$�1 اس6، ا� -�'
س6� .  
 )21ـ19 :19(زات د��ن � :ـ رؤ$ي س�م3

و ;)�-ه�ي  �د��ه�ن ز�Kو د��م وح و �
�' $�د�� =� $� اس<� s� س�ار  ا�)�ن را آ�

�و وح (-.��ر �� و . و ;)�- او t4D آ44
�p آ�ذب $�وي آ� �� او �عJeات �qه- 
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آ-د =� $� ,�V ,���� را آ� �)�ن وح را  ��
. �-س�4�، (�-ا' آ4� دار�� و �Qرت او را ��

�� ا�  ه- دو، ز��' $� در��:� ,= ا.-و�
���و $����ن $� . ��ة $� آ�x/ ا��ا��� �

� آ)��  س�ار $5ون �� �)5ي آ� از ده  اس<�,
� و ���f �-@�ن از (��/ ا�)�ن س5 ���

��� . (-د�
 

 ،��Eرزة ��ا هس�ه� اوج �� در ا$��
���E ،6ا$� آ% در رؤ$ي اول ��- ��

Jح�% ��  ��د را  % �5$� آ% از ��@ 
ن ���Xر ��1  �د، �$20�� و ��  را �

ده�، آ% �2	وح 5ن در رؤ$ي دوم  �ن  ��
 . C	د$�

ه$�   در ا$��، وا سE?�،ع�و1  	 5ن
�س^6 	$2ه�1    س� %x�0� %E�tC يه

%0 �'�. ��د ��p1  «در ه�6² �س����	F
��z5 ي��د،    ر د$?	 �س� ��،»2L?	ه

�س^6 	$هي  ��ردي آ%  ره 5ن را در س
Eس د$�1آ�X� ب 	ا$# ره�ان . ا: � 

1	H' %ي ��ر�� آ��5  	اي �  �[وه �$ه
��  ،��� . ��هسE» �� آذب«و » وح@« �

  % 5ن �مًX�� را دS5 �V س��، و�  ه��
$س% %$5 X�  20  ����  ، ��18ـ13: 11  

در$ و » وح@«آ% ا$��و آس� د$?	ي �- 
[وي اه	_m دو � ـ ز�B ��س��E» وح@«

رمH' %ح�J در ��Hدر آ2^0@ آ� �Cر-  .
 را در S5 -�� بوX�  1د	در � U+E� يه

ح%2«��2، �5 آ% F « وح@«و « Pس�o
2نL2ن داد�� آ% �2�  اع^�R ي	د$? 

ن داران  ه و ��رت ر$س6« 	اي H� و ه
12 :6ن �اFسس(» ا$# ]+^6 (��  ،��� 
ت آ	د:��� . 
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ر و ��@ـ* ا��ـرم ��ـH	د1 'ـ�  � m
، )20ـ 17 و 11ـ8 :14(�دي ���ن اس6 ـ ـ�

 %EF'�B ��|�ع� در �	دo -�� �2� 1س	ي $
اس6، و در ا$��  % 5ن ��اه�� �	دا�6 و 

 . آ��� ��o% ��د را  % س% E� %$5^	آ- ��
ه، �No$	 ا$#  ����  س�ري از ���ت

س� $5ت  ��2 ��، ��د �2ه�1 ��. اس6
ب آ�* را در �	دة   A$ %آ *  �دي  �

%  �2�  R+k A$ ص داد1 اس6، درNEد ا���
 �E^	آ- ��1 اس6 H�o)» 1دو ز�� 	ا$# ه

 %Eا��ا� �� %Eو�	Fا @o5 %' % در$
ه� دو � �دي )…»����� ،%+k و در 5ن

 A�0xo را از ه� S5 هس��E، آ% در ا$��
ح2%  % دس6 وح@ � �دـ آ���  ��F��   د��
 % دس6  	1 � �د » وح@«و ) 16 :17(
س� ). 14 :17(��د  ���� ،	\� A$ و� از

�$�?2�� �2�  % 2� ،S5 ��هي ع�H  ا�?
 . عY�E ��س6

ي و�� آ% ����ان ع�H عY�E  % روزه
�� 1آ	د��، 2�s%  5$��1 ��او�� �?

�V %+� B  وتxo ��Eا�س�o  ي دور وه
%�o ر A$ي �-د ��Q از . ا ��- ده��ه

 ا�ر1 ��2?�$�S5 ياي  �د  % دور  ه
اي  % داوري   �دن روز داوري، و �ر1

1�� j�$1��r�� j. ا�� �-د$A آ% وا�اي  و
 %+k A$ در H�o ،آ% در رؤ$هي $�ح�

1�� %J�از  ا��،  % ه	 حل o	آ�� �
�o ��س��E آ% �ر1�xoا  S5 اي از

��� و �ر  %E�tC1 A$-د� 	اي د$? . S5
ً�ز$	ا .  ���  �	 �ط  % روز �5	 ���
ر  دو �� آذب، در ع^+0	د ��د» وح@«آ% 

��ن ���ن ��� j o نH� #$و  ا ،��� 
�� 1��0Fا @o5 %'  % در$S5 ������،  و
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�� q$رo ن$� 1ن  �5?s #$و ا �� 
» 6�� اس6 آ% ع�س�  % � ي»ع¡ا$# ع
�� $�C�	F %آ ،�E ن اوdL Rs-ش «?

ن و  �آران را jk ��اه�� آ	د، و Cده��
» ا2$ن را  % ��oر o5@ ��اه�� ا��ا�6

 ). 42ـ40 :��13 (
 ���ا�رة رؤ$ي س�م  % 1��$5، �
ا�رة رؤ$هي E�tC%  % 5$��1 ��س6، 

�س��Q  p از روز  :رؤ$ي اول ���\� اس6
حJ 1 و داور و%2 �د��s @^س. %�� `

 .  �د1 اس6
�% ؤر�ي دوم، داراي ا�رات دو�$
1 �+��� آ%  :اس6C	اس6 آ% ه ��Q�ا$# وا
 |� ��ا  % �F %  �0مM 6اس %Eس�	 

ن  % C�� 0% دع�ت�L �د1 اس6، در ح
 ا�ر1  % ًJ�N� ،م ��ف ��او��� 1	xس

 در  و� رؤ$ي س�م، . 1ز�ن �5	 اس6ًX��د
ر$q واo 	�5 %�X�61 اس�� j� . %$520 ،

���Q  هي ��Fق ��2?�$� � �دي ��رت�Lا
ن اس6، %$5 ���21 %�X  دي� � �$�?2�� 

 . ه اس6 ا�سن
�� 	\� %  B�' ،*�Lرس� آ%   % دو د

ن«��  «) %$521 ( o ���ا�سن  
$� آ% وح@ و �� آذب را SBZ، ا�س��

  	  :آ��� �[وي ��S5| pن �س�$	?2L �
�� آ% ح�س زد1 �� ��$	?2L ،��?��  د��

2L `L?	ي از �آ+�سي ��?��ي �س�p در 
���ن  ?E�	F . #$ا   UL� 	?2L و 5ن

%Eون ،دس]  pن �س� �2[ي آ% از ده  
����، آ% � 5ن را در  �$5، � �د �� ��

                                                           
1
 .xJ %  �282ح% آ���	ا�Q% ـ  
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1��^HF @�d��  :سس(اFن �ا و 6: 17
 ا�سن هسE) 12 :�4ا��ن عS5 ـ و %� ،��

  $A و��د روح��، '	اS5 %  ����آ% 
 وع�1 . ا��ر �زم داد1 ��1 اس6S5 %  و

داد1 ��1 '���o %r % آ���، �ت 
 �� ـ در ا$# �Jرت دا�* 2L?	هي ���

�� ��z5 رش آ��� %r�� ����� ـ و� '�
 �د ��� ���� . 

%��  A� ون�  هي ���ان ��  در ا$��
، آ��  ��ر��ن را �ر1 ������ �2[ي آ%

�� �+�£� ��  . 	Cو� ا،��  B�r�$ا  
 وا�6�Q '% ��اه�  �د؟

 
رم4H' ي )3ـ1 :20(���ن  :ـ رؤ$

اي را آ� از ,+�ن ��زل  و د��م .-���
� ه�و�� را دارد و ز5Fي $Jرگ  ���Hد و آ��

�u را . $- دس/ وي اس/�و اژده� �ع� ��ر 
�، (-.��ر آ-د'،  آ� ا$�Hس و ���cن ����$

و او . او را =� ��ت هJار س�ل در 4$� �Vد
را $� ه�و�� ا��ا�/ و در را $- او $س��، 

ه� را د��- (�-ا' ��4� =�  ��- آ-د =� ا�/
�ت هJار س�ل $� ا�Fم رس�؛ و $ع� از ,ن �

�� �$�� �Q1� آ��� ا���$ . 
 
ه$� آ% در ��رد ا$# �س^6 ��ت  89

 ،6F	C@از ا$# د�� ��X� رR رس�	ح�%  J 
� در ا$�� �، r�5% را آ% ����اه��C	د$�

Qo	U$ آ���، ��Hxم ه-ار سل اسرت 
�س^6 %�X  ن اس6 آ% درب  ���Eي آه

 . ��د ��Xس ��- د1�$ ��
» ه-ار1«در ]ه	 ا�	، ��^�²ً ه��ز 

F	ا�	س��1 اسo ،6+�$-$�ن، راد$�، 
%�د5وري ��ه روز�$ آ���   ه	 روز  % �
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)Cتآ% ���ن ز��1 ) 	'% �%   ا$# آ+^
�� �Cز�� Bر1 ز��س  .آ�� اس6 و در س�

�� %ExC 1  '?��% در ��رد او��د آ% در '
$� در  �� اس6؟ ��\�ر از رؤ$ي   �HEا�

رH' اس6، آ% ه��ز در %Q�م .س� $A وا
�	ار دارد، ���� ��  در رؤ$ي  1��$5

 . س�م
�  '% '�-ي در ا$��ًX�����اه� و� د

�س^6 	$ب ��Xس در  ExC% ��د، و سEي آه
: �س6 آ	دار او�C$��؟  ��رد 5ن '% ��

ر و در  �� اس6 EF	C نه	 ا��از1 . ���
 %E��� ا$# ��|�ع ��ا1 در 	س[ي  xo
�xس	$# و ��ا1 در  �ن د��ي اZ	اف 

�  %Eن و��د دا� ارزش xoس[ي ،����د�
را آ%   آ�م �س��J pرت C	EF% اس6 

 pت �س�^�+Qo س6 آ% در��ار��، و ا$��
 A$ ه�ب ��Xس� د$?	 از اسرت �	�Eآ j�

��Eن هس از ا��*. ���o %س  U�J�o %  ه
» �	د زور��� و �����1 در س�ح«

%Eدا�	د را«ا�� آ%  ��� %��  1?�
 ا��ا�xM @Lظ  ��،دارد ��o  «) ��L
ن دا). �Eّ� 12: 29 و 27 :3 �	�س و 21 :11Eس

��ص «$ � و  % 2o	�H[ p$ر  ادا�% ��
�	دازد آ% آر او  ��»  د$?	يزور5ور

ي �	د زورH�$راج داراo 65ور اول اس .
�س�� و 	���  ��$�C:ز1 واردo  ، او 	 

و » $ �  	 او 4+�% ��«5ورد و  ه��م ��
اآ��ن ���ا��� آ% ه�ف . آ�� او را اس[ ��

$�Q اس6 آ�ن 2o	p$ وEاي ا$# داس	  %
ق ��xoن ا$�Q اس6  ����ا�EF و B�rs و

ق » .س�«آ% در �Z دور1 xoاي او ا	 
�� �EFا .p6 اول �س�Qر�  �+�0ت ��ا ، 

 را  [ون 	$	هي � 1��5  �د، و او روح
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ه�6 ���ن را�2ن � ًX�� دo ��0Fا
Ä����س ده�، ز$	ا �م M و U���o نات ���

�	س�� آ+^% {0# اس6 ه��ز  . ���� ��
��س ��ن«M «  را ���Hx� %'%  ءXLا �
�� �� 	\� %  B�' %آ �رس� او  آ��، در ح

 دي �م  % آرهي ��د ادا�% از5 
 و� Z	ح ا$# س=ال  % �mQ �62 .ده� ��

 �oر�آ	دن  % ا$# ح6X�X ��س6 آ% '�ن ع
 %x� را 27 :3 	�س و �2 :20و ا�م 5ن، �0
�P آ	د1 o	� اس6 % ه� . 

ل  :��|�ع دوم' 1ن اس[ و  % س����
�� 1��0Fا�6«��د،  ا o  1ا	^C 	?$را د ه

��0� «)20: 3 .( 
در ا$�� دو ر1 {0# اس�xC 6 ا%0�$، 

ه ��j  او ح� ا�	وز از C^	ا1 آ	دن ا�6
در � pاز ��5ن �س� �Q  ��، و $  1��
 %  �Q��� 4[وا� % F	$` �	دم ��س6، آ

 او ه��ز  % F	$` ا�سن  :�\	  	س�ً�²^��
ده�، و $5 ا$#  �$# �mQ اس6  ادا�% ��
 ه��ز �	س��1 اس6؟ » ه-ار1«آ% دورة 

ه در  ا$�r�5 %  A% آ% در ��رد ا�6
X آ���� %��o ،6س 1��5 اس�X� بEآ % .

Z از S5	ا	س* ا � Y$آ6 ��اه�� ه	  ��
دم ��ع�د ��او�� $56F و ��ر � ،S

، اي آ�'A  �د  r% و�� �س�p .��اه�  �د
��Qن �[ او را در �45ش C	6F، او را 
ن �س* ا 	اه�� و �دم ��ا s %6 آ���

��� :اس6� ،HEا� 	  %x� ��ري  	اي �0
 *�bا	ل اس� و 6 :49و  18 :���22ا$@ (�

 ��L2: 32(. 
 �	دان ح��0 ،در �Zل ز���C ز��m ع�س�

ارده��1 ���% او را  % ع��ان $A �	د ه�2
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`$	F ن ازهي ���ن ��2oص داد1   % ا�س
و ا$# ���% �س�p در ) 12ـ1 :��2 ( �د�� 

*£�  ،]\� �$�� رو�� $�ز ه) ��
�� ،)13ـ5 :8Qو ) 28ـ21 :��15 ( زن آ�

ن ��ع $��^Eا�) �+�ر ،)20 :12$�ح�E� 
$ه '�ن C .%��V	د$�1 اس6� �Cدر ز�� 

و�	دم $�Hد « :ا�� آ+�س ��- 0o	ار ��1
A+F 	$ز %x$Z	در روز » …د$��ار ازه

 ز ن  د$��� آ% s% ا���6��0س6   ه
�C$��، و   رس6L ��د،  �5ن س�# ��

ن را �Eح�ل ��ن، رو��ن، و $��$	�س
 ). 19 :11 و 5 :8 و 5 :2اع^ل (آ���  ��

 	  m�� p2?�$� �س��� %  %��o  
ع\% ��اه� ه �� ا$�0% ا��*  % �م ا�6

��، اآ£	ًا '�B  	دا�� ��1 اس6، آ% 5ن 
 6Qز ر�����ه� oن آ� ز�H�o %+ح	�

  % ذآ	 ا$�C.  A[د اش، �Jرت �� دو ر1�
0ن ده��o ي�	داز:   ��Lس رس�ل ��ةادع

 در ��^% ExC% اس6آ%ً�$	Xo   ن اول	�هي 
ن   % ��� �+6X«ا��* ، ���ديz5 	$ز 

�س و 14 :��24  (»��ع\% ��1 اس6	� 10 :13 
 ا$# رس�ل .)23 :�1ن س رسL%  % آ�Lو

��اه�  ?�$�؟ وا|p  �س�p '% '�-ي را ��
اي آ% از 5ن س�#    2رت Cس�د1!اس6
�� �$�C،�V   رت�oا��  % ��Hxم ع^+�  2

�� ?tار$� در ا$��  % .  % ه	 �¿ادي  
Ao ���0� 	0F ا� ! Ao اF	اد ا$# �¿اده

د ا$#  �د آ% ا��* r�5% آ%EFق اxoا 
ع+[�4 ا$�0%  	اي $�Hد$ن �Mود  �د، و� 

�	ار  اي در دس�س ا��Z %  6ر Cس�د1 ه
6F	C . *آ��ن ا��o pن ع�س� �س�از ز�

��  �د1 اس�Z %  ،6ري آ% H� 1د¿� A$
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�* از �L�o �س�p در �»6LH� يS» ز�
 . س X% ��ا�E% اس6) 30 :17اع^ل (

ب  	 �� % �\Eآ   ���رس� ا$# xoس[ آ
�� آ%   Y�0�x% » ه-ارة«��Xس ����

در   دور3،1 :20�اي اس6 آ% د$?	 ���ن 
 ��5ن �س�p و اسرت   % �?�Hاري ا�6o ه

ه از  �� او، آ% در  ��دش و ره$� ا�6
�V ،6اس pرت �س����� ح��%   . �#$  `�o	o

ت �س��ط  B س�Xط ���ن و ��oار   p�
ن ����$) و ع^+�ت )  32ـ20 :12$�ح�

 ��L آ�ر درt� �oر 18 و 2 10: 17
%���o �� 	$t� د�� . 

 ���� آ+�س د'ر  در ه	 ز�ن ��
�� ���C	Cن در  د��د، و ��oا�� ���

 . C	دد ه از ��، اع�م �� F	$` دادن ا�6
 » ه-ار سل«5ن   د �XEآ%  % اع

، ه��ز ادا�% ر�6Q اول �س�p �	وع ��
دل اس6    داردQ� ل5/3«وي آ% در » س

ن ��ع\% H� د1 س�م در	ه�ان ��Z 5ن �
ن » زن¬«آ��� و  �� رم، در  �H' 1د	�

ز���  و� در �5	 5ن دور1، . ��� ز��1 ��
�Y 5$% س�م آ% ��اه� رس�� Z 	 » اي	 
ه�oود$6» ��ت آ��M ن ازه$� آ%  ���

�* آ	د1 اس6، 5زاد عN	 آ+�س  	 او ,^
 . ��د ��

ن دورة $� �$و ا$# xoس[،   ره
�س^6آ% در �0�x% و س$	 » ه-ار1«  ه

ن ��1 اس��s ،6ا�� دارد، و xoس[ي را � 
در . �^$�آ���، C �� ��$�o[ي �� آ% ��

 ��	دة س�م، دو �ه� ��ا آ%  �ون ه�
 سل ��ع\% �5/3��Q آ�م ��ا را ��ت 

 روز ���ش 5/3ي ��ت آ���،  	ا ��
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رم د$�. ����1 ��H' 1د	وح@« آ% :در � «
@0+H� ز�� 	دن در ا¢	از � �Q  . در$

و C	'% ا$# �£�* را  ��د،  ز��1 ��
%�ع �	$	 ���ن  �2^Eودا�?� ا�اي از �

ت �، اC	 �£�+2ا: F	ض آ	د1�J�N� از 
$� ، ��ر$6 ��د ���ن  ���F	دي و ���
:�� `�QE� . 

ه6x «اي آ%   �	د1 ��2، و در �	ح+%در
2ن دادJ ،1�� 1ح�% » 	س«�  % $�ح�

 ��5ن o 6Fآ%  	اي » د1 �خ«ادا�% $
 	\� %  B�' م 5$��1 اس6، و�Hx� %  او

اي  ��  % .�$� ح�ت  5$� آ% ا�ر1 ��
ن ز�ن$ 	ا$# . 3 -رگ ���ن در �� 

 �Exدة ه	م «در �و '�ن ه-ار سل  % ا�
ن از ز��ان ��د�رس� ���J� 6F� ��اه� $

  [ون رود و ا�6o  رH' را آ% در �$ه
���، C^	ا1 آ���Hزاو$%  «) %x�0�20: 7 

 .)8و 
o دوم %Lن  ب �0���Lس��Lس در رس

�* از  	� �س�62C pدوم، r�5% را آ% 
  آ% ز$	ا…« :آ�� ��د 2o	p$ �� ا�م ��o 

 �	د �2د و 5ن� اول وا�j ،5ن ار�oاد
�	$	 $F mQ	ز�� ه�آ6 ]ه	 �?	دد، 5ن 

و� ا$�A . )5$% س�م(» روز ��اه� ��5
��رت ��ا$� »j�� « %  %'	C ،6اوس

 ا�ن ع^* د$m ِس	¤  �5ن «��ح\�o، س	ا�م 
 ) 7 و$56ت (» …آ�� ��

م �� ا� و�� �Mود6$� ن دو  هH� ،د��
ه� � %�o	�» ن و  % ه	 �س� …ع^* ���

                                                           
1
 .xJ % 143ح% ـ �	ا�Q% آ���  

2
 .xJ %  175ح% ـ �	ا�Q% آ��� 

3
 .xJ247ح% �	ا�Q% آ���  % ـ  
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$	F اي	راس�  $5ت (��د  ��» B0Lه` و �
��L�� �0�Lس،  %   �m ��@). 10 و 9z]4 يه

�ح\%� * ���ت �Zر � ��A�L  اي  z يه
0� �Eب  �س  6X ���ا ���� ،%x�  ،آ��

 �Noر ا�رة 5ن دو v@  % �	ا$P %آ  ��ري
�� *02� ،U+E� د�� . 

o %  %L�0نساC	 رس���L، 	Nن ع$� 
دل 2o	p$ آ+Q� 6X�Xرا آ% در ح �س

ن ه-ار1 ��$0�x% از ��  p$	2o ،�� 
اي در  B ه-ار1  آ��، ا$# رسL% را �% ��

آ��،   	�	ار ��) 0o^�* ز�ن(� سو �رو
�� ¥ %Lروس��C$�،  ز$	ا در 5ن رس� 

�ل �س�p اس6 ـ �	6 �Qر�» *�0o �+.
رت  '��r% ��(» ز�ن�» ر.+� ]�o»�Hان ع

�0ن ���L، را 8 :2در رسL% دوم  % oس
��  % ) '�o B	�V %kد$� %�X� %ـ آ

ن ���ن ��dZ #$	�5� اردtCB�rs در و  
 j�����EX� بEب از آ  Bs Y�Z 	  ،

 	  ��$� %�X� س�X�»ل�Mود$6 » ه-ار س
ن، ��اه� tCا�6��� . 

��د آ% �\� در$6F  و  ر د$?	 رو�# ��
 ر�� رؤ$هo �\� نs ،�oسP $�ح�

$j ��س6�ن .و$ رؤ$ي س�م � را  % �
رم � را  %  ز�ن ��H' ي 	د، س�س رؤ$

��45ز �[س %�X� . ا$# ح6X�X آ% $�ح�
�* از اسرت ���ن » وح@«� �دي �را 

ت �xo5ن ا �Q�د$�1 اس6، در �\� وا
و ا$# ��ردي اس6 آ%  �س�+% . ��2X ��ارد
هx� درك 	$ ��o%  % س  �� ه	 رؤ$

ب ��Xس  �س^6Eي آ . C	دد  ����2صه
رم و ���� H' ي 	اي �£ل، ه-ارة رؤ$

ب Eت آ$س% آ���   ���ر�X� ل ح-را��
م  	دن از ��ج و ���ج  % آ�ام . ���
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ب  $A از  بEي آ��د  ل �	 �ط ����ح-ه
$j در  ب  �س�E ؟)8 :20(��� و�� 

ن�0�x%، �0س��� 6 ، Bس�X� -��Eرس
 	اي ه-ار سل حآ^�6، ��رش  	ع+�% 
ن و �5	$# ��د، ��� 62Cز��او�� در  
در  ب  �س6 و �0$   اسXE	ار اور�+�� 

ب  �5	$#  ب. $ � ��$�، ادا�% ��Eي آه
�� :ده��  را �2ن ��H^����ارد ل ح-

��- اس	ا�b*  	اي » ادوم«�0س6  Eو رس$ A
س�س ، )37 و 35هي   ب(ت p+J دراز��

، )39 و 38 هي  ب(» ��ج«��رش و �0س6 
 � آ%   رؤ$ي اور�+�� ��$� ادا�% ��$ 

L` ا$# اس6 آ%، دع�ت ). 48ـ40 هي  ب(�
ي دوم ؤ % �2# ع	وس� در ر$) %  %��o  

�* از س�Xط ���ن و  ، 17 :19�ه	ًا [
2 % دع��o  % ��ردن ) ه-ار1�

17 :39ل ��ح-(ج اس6 هي �� اس��Eان( ،
.  �Q از �5	$# ��رش در رؤ$ي ����

 ل$ ($�ح���اي  در �ر1) $ ه	دو :ح-
`�o	o %  �H��o ي ��در��  از xoس[هo 

%Eا�� ��ا� . 
 
 )10ـ4 :20(آ+�س  :ـ رؤ$ي ����5

و ���g د��م و $- ,�V �)س�4� و $� ا�)�ن 
� ح���/ داد' �� و د��م ���س ,���� را آ

 '�$� �D/ ���دت ع�س� و آ1م ��ا س- $-�
 � و ,���� را آ� وح و �Qر= را �-س����
��-د�� و �)�ن او را $- ��)��� و دس/ ��د 
� و $� �س�a هJار ��� '�4� آ� ز��.-�bP�

�و س��- �-د(�ن ز��' . س�ل س4cH/ آ-د�
�� =� هJار س�ل $� ا�fم رس��� ا�  اس/ .�)

�س اس/ آس� آ� از  ���`�ل و �.����/ اول^
$- ا���4 ��ت  ��� . ����/ اول �س�] دارد
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 aا و �س���ارد $��H آ�ه�4ن �� �Hس=
 /4cHار س�ل $� او سJد و ه�$ ���اه4

4� آ-ده��ا . ،�و :�ن هJار س�ل $� ا�Fم رس
 �= /.�� ����cن ازز��ان ��د ��Q1 ��اه

ه��� را آ� در :��ر زاو��  $5ون رود و ا�/
4�، �ع���D و �� �Dج و ���Dج را (�-ا' آ4

ا�)�ن را $� t4D /�D .-اه\ ,ورد آ� ع�د 
و $- ع-��D �Qن . ا�)�ن :�ن ر�t در��س/

�7سK و ��- ¡�Sب را ^� '�)-�(; ،'��,-$
��ا از ,+�ن . ¡�Q-' آ-د�� >��D از �س ,=

�و ا$�Hس آ� . .-و ر��N، ا�)�ن را $Hع�
 و آ4�، $� در��:� ا�)�ن را (�-ا' ��=, 

آ�x/ ا��ا��� ��، ���D آ� وح و �p آ�ذب 
هس�4�؛ و ا�)�ن =� ا$�ا>$�د ��S�� روز 

� .عbاب ��اه4� آ)�
 

 %k	oRV$5 Rk	o %  6�رم �سH' R RSV 
A$د-�  %  	oن و  %  اJ+� $�ح� اس6ز 

رس� آ% در �5 $�ح�  B دو C	و1،  �\	 ��
 %  %0�bS5 mQ$»� 1ن ح6��0 داد» �ا2$

دت ع�س� و آ�م «و H� 6H� %  %آ �bS5
��ا س	  	$�1 ���� و �5�� را  وح@ 

وت » �Jرo@ را �	سE@ �0	د��xo %  *b�
�� �% �X�%. ��1 اس6��$ Rk	o اي  و� در

رت �و r�5% آ% . »B�rs د$�م«هس6 و �% ع
6  ��2 ���% ا$# اس6 ��� ه  و ©6«$�ح�

  	 5ن �2سE%(د$�م S5 د�� و داوري و�  
 داد1 ��1  �دS5 % ( 1�$	 	س س�x� و ،

ن، و آس�� آ% وح@ را �	سE@ �0	د�� C��
 ز���C و ح6��0 آ	د��S5 و.« 

�� 	\� %  B�' �2�  ،6H� #$رس�  از ا
 R$5 و1  ©6 4آ% در	C A$ هي داوري  

 ا�H�od1�� لن:ا�� Cو1 ز��	C ـ  
� و$ حآ^ن ��Xس آ% �Eح^* ر�¨ ���
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��EF	$t�� وح@ را @Eس	5ن . �1 ح�  
p�|�o حآ^�6 ه-ار س�X� %LسB در رؤ$ي 
��Xر اس	ار��5- s 1 اول����، در �?

ن در  اس6��� %Lآ% در  �� ��ن ه-ار س
رمH' ي . رؤ$  ��- «ا$# رؤ$Eرس

 .��د �	وع ��» اول
 pس�� 	Zv %اس6 آ ��ا$# رؤ$ حوي آس

س	 	1�$ ����،ً|	F 6 5ن�Q� 	ا$# ���   
ن اس6Cد	وراي �در 5ن د�� . د��ي �

  % �Jرت S5»» داور�� 	ه����، آ%  ]
ن و ��رت آ+�س را  	 ا�سن ?E�	F

E�	� �oاع� ،3 و 2 :6ن ��tآ�ر در اول 
 آ���، و ��
���،  رد  %EF	C ار	�ه	 د��$� آ% 

 ا�	ي �	 �ط  % 5$��1 اس6ً�²^�� . 
s A�$و ا -��Eاز رس *��R ا$# ا��ر 

 . C[�� آ+� در �J ،���� %$5رت ��
1 آ	دن از ا$# Z	Y$، ح6��0 در ?�

 ،Bس�X�  له	ًا �س^� از 5ن ه-ار س[ %'	C
 دور   در وا�j ��+�  +0%اس6 �% �ودا��،

 . رس�  % �\	 ��
رم  % �\	 H' ياز س�ي د$?	 رؤ$

رس� �2ن ده��ة ا$# ��|�ع  �� آ%  ��
د د$?	ي از عN	 آ���� آ+�س » ه-ار1«V
�� ��  . 

�� � �� در xo 4س[ %$5 $5�	س��،  و و
 در د��$� وراي د��ي 	ا �5ًL-�ا %$56 
% 	.  ؟ �سq ده�  �	ار ��هي آ���� �

در ��|�عت ا$# د��  و درك 5ن ���x اس6
�� {0# اس6� . آ

                                                           
 22 :7 دا��ل ـ1
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 %x�س6  ¥ '�ExC B% ا6 :1$�ح� در �0
ر ه�، �	دم ��ا Cدر ا$# روز آ% ا$��

د�هن � `L�. آ��� آ�H% س+��6 ��و در 
��Lس در ��رد ��رت 5$��1 آ+�س ��- در 

E�	�، س�# ExC% 3و 2 :6ن �رسL% اول 
 ا$# ه�ف آ% �2ن ده� آ%   ًX��اس6، د

 �?Eس$� داوري ا��ر �	 �Z%  % «آ+�س
ن راH� #$6 اول«.  دارد»ا���را1 » 

��� * درآ� اس6 در ا�رr�5 %  1%  آ�
ه، 5ن   س�ري از �س^6آ% ع�H ��$� در 

 tCر از �	گ  % ز��U�J�o �C آ	د1 را
ز1 ا�سن o �L�o ص�Nv ،6اس `L�در 

 1 �س�ح�F	دي
 �Cآ% از ا$# ز�� ��Eهس ����XسB آس

�4$� در 5$% .   	��ردار�����$،  $�ح�
B$1د	آ% � �� آس�� آ% ا�� و  آس

b* ��1 اس6، و� ح� در  V	د1�وت xo ،ا��
 �س�p ز���C و ح6��0   S5 ،رت�N�5

 2.آ��� ��
�oا��  %    % 5ن ��Hxم �� ��-%$5 ����

 را آر رود، اC	 ��ا �»pس��  ز��1  
�V د	د1«، »آ	ي ��د � 	اي »  در ��ه

  روزي آ% ح� �	$	ان ه�  o 	^ع %�X 

                                                           
5 :2ن  �، اFسس 24 :5 $�ح�   ـ1     ، رسL% اول $�ح�ـ
از س�ي د$?	  س�ري از ��XEQان  ـ%        . 12 و   11 :5

ــ-ار1 ــ�@ درون ه ــ6    � ــm را  	دا� Q� #ــ اي، ا$
ا�� آ% tCر �س�ح�ن ازا$# ز���C  % ز���C          آ	د1
�Q   ،     �� رت�J گ	6     درس6 در ¦\% �©	  Bس�X� ،د]C

%Eد2�،1س	آ% � ��Eهس �� ـ �	ا�Q% آ���  ا��  آس
 .284 % وال ورد ص 

آـ% ز�ـ�1    «   k+ـ%     o ���� RSV	k%      ��دا ��  ـ2
آـ% ز�ـ�1 �ـ���      «ه    اي 'پ   و ح� در �ر1   » ����

ه� ��» دو ر1xo د ���` س�ء�� . 
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م ��1سن5واز �س	 ا����� ���آ    
�� ���� %'	Cودا�� ـ ا در .�%  �Nرت �

، 89 ��14رد ��ت دوم  �Qًا در  	رس� %$5 
 . ��اه�� آ	د

$5ت %$57  % ه-ار  : اس56 و 2� -�� 4
آ��� و  سل آ% در �Z 5ن ��XسB ح6��0 ��

�	ار ��ز����ن در �Q	ض 5 @$  C[د، و  
ن ����?�$ و ��0. $ �  ع^�1 �H� S

وتxE� 0# اس6 . ا��}  �� A$ H�o ا�
  %Eو��د دا��� و ه�   ��H� آ% ه� ��

ن ��?�  �� آ% در s �$$�، و  S
�5آ% » 5ر��b�Cن¬« ،�� j�Jح�% ���� وا
C	ده� » �د�هن �م ر j �س�0ن«
 	اي 5ن روز ��  ع\�� ��اي «، ��$5 ��

Y+�� در� «)16: 14 ($ن  	��ردي و  s �
د�هن د1 �خ و  	1 آ% � B  %آ �� 
1 �د�هن اس6، در�	د�J �2� 1رت د��

ن ��?� .)C)17: 14	EF% اس6 s %آ �$ و  
�� آ% در رؤ$ي س�م ا$# �	د1،  % 5ن  

د�هن ز�B » وح@«ا�ر1 آ	د:، �5 آ% �
 آس�   o ،د	آ jk ن راو 2L?	هي ا2$

��x س�ار  �د، ��  آ��، و آ%  	 اس` س
ن ��د � �د $	?2L م�  ��د �� 

 .)21ـ19 :19(
ر$q ـ   r�5 %  %��o% ��د �5	$#¬o 

م �  �Q��ج از �«آ% در ��رد $A د�# وا
� Bز�	ت » �ج�س��ل ح-در ���)38: 2 (

�V او %x�  �oا�� ��رت ExC% ��، در �0
�J و $ ح� ا,د '��� ��در�%   :��رت  

 �Cس�دC %  %��o   �$S  �� س�X� و

                                                           
5 :2ن � اFسسـ1  .29 و 28 :5 و $�ح�
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 j^. H�o %� 	  m�� د�هن روي «رؤ$�
B'� ��ا،  +» ز�	� 	ا�6 «%0در ز$  �$ه

���H� %$ر زاوH' و ع�د . . . آ% در
ا$# F	|�% را ، »ا2$ن '�ن ر$  در$س6

��o% آ���  % ع^Y . 4[{0# س�E% اس6
��ي  	اي 	$�No آ�` دو	o ي�Q� ن�  

�� آ% z5 	H� ،اول 	$�No ـ در آ+�س
%$�5�� آ% در ��^%ر$-ي ��1 اس6 و  � 

�% و 4	$`?�  Bنع(ا��  روي ز� �ا��
 .)13 :10  و9 :11

 %  او�� آ% در 5ن ©	$` د��ن  
  و���o ���2% آ��� د�6L ��او�� F	و ��

» ن  z5 0% ع�س� ��او�� از��ه�?
H[ ت ��د��ن ?E�	Fد�V ر ��اه�� @o5 در 

*QE2� «) ن�0���L و ��o% ،)7 :1دوم oس
 % 	��� 6$S آ% در %���o %آ���  % در�

�bس�XطS  %0�$ن ��اه� �� و ا��� 
2�s% و 2�s% روز و �` عtاب ��اه� «

 ».آ��2
6�Q� واH�$ا ا	ز$ �� �$S ي��� ه  .

ل Cس�ش $6F  	 ح-» �ج½�«�م ��» ���5
س� و ا��* ��او��، ع�س�  را �Vآ% ��ا��

�V 6عZرا ا pدوم (» آ��� �س�
�0ن���Lا$# اسo 1: 8( . �?��?' 6س

 �س�p :�5	$# .-$% و ,+�*$ PXF 	�5 در 
ن و��د��� �س�p آ%  	اي 2�s% . دارد $

$� آ%   او هS5 ز��1 اس6 و��Eو س ،
�� %2�s اي	ن آ%  ، و �5�� آ% ^[د���

 او ��]^�� -�� ��Eهس  . B  ن درا�س
 � 2�s?� و روزا�% دارد�E5ن دو، ا� 

 
$�  :ـ رؤ$ي �6�2S 15ـ11 :20(داوري( 
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و د��م J$ [gرگ س��� و آس� را $- ,ن 
�)س�� آ� از روي وي ,+�ن و ز�N-) K/ و 

�(� /.�� ���D�V, ن را �-د . $-اي�)و �-د
$�د��؛ و و $Jرگ د��م آ� �� g/ ا�س��د' 

��س د.�ي د��- ()�د' �� . د.�ه� را ()�د�
 ،�آ� د.� ح��ت اس/ و $- �-د(�ن داوري �
$� حس< اع��ل ا�)�ن از ,��� در د.�ه� 

و در�� �-د(��� را آ� در ,ن . ����ب اس/
$�د�� $�ز داد؛ و ��ت و ع�� ا��ات 
�-د(��� راآ� در ,�V $�د�� $�ز داد��؛ و 

و ��ت و . ; ح�\ ��./ه- ��� $� حس< اع��
�ا�  . ع�� ا��ات $� در��:� ,= ا��ا��� �

و ه-آ� در . اس/ ��ت  ���، �ع� در��:� ,=
 د.� ح��ت ����ب ��./ �)�، $� در��:� ,=

� . ا.�4�' (-د�
 

آ��ن  % ا$# ���E% رس��1o  #$ا: آ% ا
Y�^ح� ع�ح�% در سJ  ،رمH' دة	از � 	o

$Y �=آ� اس6Xح 	?�$V.د	رم ة �H' 
 *��»q$رo @$V« ي ���0 و  �ي، �[وه

��  �د آ% ا$# �[وه در 5ن Hو آ2^0@ آ�
رم  % ��ازات . س��H  �د��H' دة	�

 %+Jر��  �د، '	اآ% آ2^0@ حo *اح	�
 %�Hن آ0ك ز��Jا %��E� ز��� آ% $

 `Jن اس6«���ن 4H� #$آ� ا » ح 
   	 ��ا، ز��� آ% �+�0ت$ز�ن ��$� 

ن حآ� اس6، H���  ،��ز�C و ,�ل o و، 
45ز ��   pر �س��H[ BLر�� . اوo نز�

 * ©^B اس6 ه	آ�ام از ا$# دور1�  . ه
$@ را ع	|% V نs ،-�� 1د	ا$# �

ن  ��$در » ه-ار سل«آ�� و 45ز و �
ن $45ز و � �Y اس6  ��� س% و «ا$��

رم» ��� سلH' 1د	در � . -�' %s ا�
ر�� .س� �س�p در . �NE	 ��1 اس6o `�o	o
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ب  121-�Eس Rب س�-ده� و   و �^�عهي  
رده� در  	��رد  س�ر �2# ا$# Jح�% H'

$@«��¨ رؤ$ي اول از . ��J% ��1 اس6V  
q$رo وراين» �$V �CدC	 �س�p و   س

 �[وزي او و ���ن و �0س6 او و آ+�س
 ��   B ���0 و 5ن دور1 در  ��، آ% ��

 � @v	 �Z%  % ،�\[ 5ن. C[د  �ي �Jرت ��
  6X دارد  �� ���Jح�% ه�Ex اس6، و آ

%��E�  ،6xع�د ه mQ� در ��رد C[ي ا�[ �
ن �' %  ،%x�0� �Exد1 ه	ا$�0% � mQ$

 1. ��|�ع�o �	دا�E% اس6
 v@ ��2 ا$# Jح�%، ً�$	Xo@v ���s  يه

�� Jح��2�% �  ه، اآ£	ًا در را �%  
ن«$�	ا اس6» �� A$ . 

�2� 	H� ، ن�6 �	گ د�� را �2�N�
ر ��ا ��ده�، آ	�ي ��2، �5	$# ا ��

رم ]�Hر H' %ح�J ي ��2 دراس6، رؤ$
ده�، �م ��2 �2ن  �5	$#  � را �2ن ��

ر ExC ا اس6، و�� �$S زاتده��1 �
 در ��رد H$# س��	اس�2�6، �5 *   .

�� دو �0F P	ي را �o %�X� {0# اس6 �
  %Eر دا�\Eاح� آ��� و ا�	Z��� آ% در 

 %x�$6 در 15ـ0�20: 11S را آ% در %r�5 
 ـ �$ا�م ��اه�� دس	 1��5 اسJ ،6ح�%دو 

 ،�Exد1 ه	� %��E� ���6  ��دي، �X�Xح
�� �\[ 5ن '% آ% در $�س^6و � %�X  

 :��2 1��5 اس6
ن$� 6X+� �\� ) %$511 ( 6آ�و ه

 1�2� 6�2ن در د�F ح�ت ¢�� %0�$S5
ن ��رت �	گ) %$515 ($د�# �5	  « وو �

                                                           
 .�68	ا�Q% آ���  % ص ـ 1
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 و رسL% اول 514$%  (،»��د آ% � �د ��
�	�E ن�5	$# ح6X�X  -رگ و . )�15: 26

رس��Rs %  �C : داوري اس6 ��دي و �زم 
 . ه و �زات Rs �	$	ان حسب

 اس6 �سq ا$# س=ال را رو�# و ا$# {#0
ن«آ�� آ% Cد	�« ��x1 ©6 سي آ% در ��2?

د1Eرگ ا$س-   �� '% آسًX��ا��، د
��E؟هس  

�� �Cد  % سS5  نCد	ا���، ��o
 ���  ��آس��0% در روح (روح

، آس�� آ%  	اسس xoس[ � از )ا�� �	د1
ن ه-ار سل$ دو ر1 ،رؤ$ي ����، در �

�� 	  �-�� �)20: 5( . �س�p در $�ح�
ده� آ% ا�سن و�� آ�م  ، Qo+�� ��29ـ24 :5

از ��ت  % ح�ت ��XE* «او را  ��2د 
م ا$# �02o ،@v* ده��A$ 1  ».]��د ��[�

xoس[ وا|p  	 رؤ$هي ���� و ��2 
�� ��  . 

�� 1���� pاي �س��J A�$د، آ% وع�1  ا��
ن ��Cد	و$� را  % � ه	 ده�، $mQ ح�ت �

اي آ% �Jاي او را  ��2د ز��1  �	د1
، و ا$# �	ح+% )25 و 24 :5$�ح� (د C	د ��
��- اول«�oا��  ��Eرس «��  .  � 

ن را  	����-ا�� Cد	م �� ،p5$��1 �س�
) $�  ):29 و 28 :5$�ح�S5  %ت ح�آ

%EF$ ��ا�� دو ر1  %  ا��، و� �	د1 روح
��	  �Cد��  ز��	C)ز�� -��Eرس�C ( و

�V	  ��$�0% ه	C- از �	گ روحS5  ،��-��
 %E��?ا�	ر   	اي اوBL و �5	$#  

زات  ��� *^, 	Zv ًF	J �S5 و ،����
��- داوري(��د�ن Eدر رس .( 
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��- «ه	 $A از ا$# �	اح* {0# اس6 Eرس
���، آ%» دوم  
 ��- اول« Eت دارد، �\[ » رسF��

ف ��ن ��XسB از داQ� وري) ) 24 :5$�ح�
 در ��2?1 ©6 س��x و S5 �$و ح� �

 حل  ?tار 0F	 آ���  ـ -رگ �	ار �?[��
 داوري ���s در S5 ����:   6Lدر ا$# ح

ن رؤ$ي ���� Cد	� ن رؤ$ي ��2  Cد	�
ن در  �0$ ��Cد	ان و �	$	� mQ$ ،��� 

ل دارد .روح^Eا$# اس6 آ% اح 	د$? Y� 
�* � رؤ$ي �2� Bس�X� ،��ن  Cد	م ��

ه0ران  % �Zر $0سن در ��@ ©6 �C و
 . ا$س��E داوري ��

اي اس6، و  ا$# رؤ$ حوي آ+^ت سد1
اC	 �سXE* از رؤ$ي ���� ��ا��1 ��د، 

�� 6X رات ��Lس ��H[ا    mQ$ ،آ��
 	|$� در داوري ��ا ح  � Rs %0�$ا

ن � دوم �	�E و رسL%10 :14رو��ن (��: 
 ه��ز ه� ع�م ح��ر ��XسB در .)10 :5

 1 داوري  % ��Hxم $�ح�?24 :2��5 ،
 در S5 مEM^* اس6، از �5 آ% درج �

�� �o���د آ%  د�F ح�ت، ���` ا �ل ا�
 �س�6 » د�F اع^ل«در S5 %  ،نا�س

1 . داد1 ��1 اس6C�$ن اع�اض  % دا�0
�� د$#  ا�، ا1دوم ����د اس6^E1 احC�$

�� در ��رد ��� r�5% آ%  ��Ä�Q6 #$ا 

                                                           
ر در ح6X�X، �ـس²+% رو�ـm د      » �	گ« ��اmQ� 1    ـ1

��، ��ا1 داوري �س�ح�ن، �ـ�ا از           0F	 $�ح�
  ��\ـ�ر  ��|�ع ©6 س��x داوري  ��، و ��ا1 آـ%        

  %x��ـ� آـ%           0�20: 15  �� اL-ا�ـ sـR �	دCـ
2ن در د�F ح�ت ��E0ب اس6، �ي '�ن و '	ا          ��

��س6  
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ب، �o ،1�� %ExC$��  آ+� �س^6 در Z	حEآ 
��د  r�5% آ%  ��دي U�J�o ��. ��د ��

ن $و��د �2v از Jح�% هmQ$ �Ex ��|�ع �
�س^6 5ن Jح�% اس6 B^2� ن درH� .ل ح

 ( داوري ،، 5ن Jح�% ا$�0%آ�مًX��و د
�$S س�� )داوري	o د . آ�� �� را	ع^+0

 �Noرا$# رؤ$ �Zري اس6 آ% ��ا���1 
�� #Ç آ�� از �+� #$	o 1و ز�� o	$#  ه

د1  ه،  	اي $xo Aس[ سد1 ر� xEاس 	o
 . ��1 اس6

  	رس� {0# اس6 ح� �  �Eا���  
ت ا���J آ% F	اوان�J�N� %  ،

$� '�-ي آ%  	 دس6 $ » ا�� �	د1«� ،��
2ن �  $A ح6X�X $�ح�ًF	J 6داد1 ��1 اس

Y+��6اس mQ$ ،: گ �� 6 داوري	از � �Q  
 ). 27 :�9ا��ن عرسL% (رس�  ��
 

¬#$�^H�  ��رد ا|F% ��1، ا�H�o ،5ن 
 1�� دي اس6 آ% داوري  	 5ن  ��� 

 . اس6
���� و س�س  �ـز �ـ  ـه اول د�F حسب

ن داوري ـ «Cد	� 	ل ]��د ��[  % حس` اع^
 ��E0ب اس6ـ% در د�Fهـ2$ن از r�5ا «
��ن اآ��ي آ% در ). 12 :20(� Y�Z 	 

�� pد1 اول د$�:، �س�	�  �$�C» �0$	و ه
. از � را  	 حس` اع^L@ �-ا ��اه� داد

 ه��ز  % 5ن  ��دي آ% س	���6 ا �ي 1»
%Eدا�	اس6 �� %Eن  �ان وا سا:،  ا�س

 ز$	ا  $� د�F ز���2C �Cد1 ��د، ��ا1
آ% ا�سن  % در$'% o5@ ا1��0F ��د و 
 �Fن در 5ن د ��2د، و ��ا1 �م ا�س$

                                                           
 48 �	ا�Q% آ���  % xJح% 13 :2 �0�x% ـ1
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���ا  �2د $ ��2د، ز$	ا ه�� راC 1	$-ي 
در ا$�� داوري . از داوري ��او�� ��س6

�Y اع^ل ا�سن اس6، و س=ال ا$# Z 	 
ت �Y+QE  % �اع^ل '% آس��؟ د�F ح :اس6

5ن د�F و ه	 آس ��@ در ) 8 :13( 	1 اس6 
ع6 از او،  �Y+QE  % او ��، اس6Zا ،�� 

 S5 ،رت او��2ن را ������� و �ه�C
Z	 . آ�� را �Xo$س ��� %  B�rs S5
 ،p6 �س�Lةع�ا	س�ب ��در ز�M د�ن����   ع

1	� 6Lآ% . ���� ��� �� و از 5ن ع�ا ��آس
هاز �C،��E1 ��س���	ن ��د � و ��ل 

%EF	$t�� ت را2ن در ا��، و  ��� -C	ه
د�F ح�ت ��E0ب �?	د$�1 اس6، عtري �- 

�� ع�ا6L ��$@ ��ار�� و 5ن ه� �عtري آ
ف ��ن �5ن از ���%�Q� اي	ت «  ��

���� $mQ �	دن روح، ��» ¢  . 
 حآ� از ا$# 6 :20 $�ح� در %�� �

اس6 آ% H�oرت   ��ت اول�� Bس�X� 	 
����ت  «. اس6دارد، و 5ن ه� �	گ �س^

��¢ «A� ن �ونs  pردي اس6 آ% �س��� 
�ن �س� آ%  «: �ن آ	د1 اس6o�و از 

�V در % آ�2 روح�  ،���0� ��  ،��� 
در اس6  	 ه�ك � +0% از او  �س�� آ% 

��H� دن روح و �س� را ��- در	آ «) ��
10: 28(. 

 
7�Exي ه )8ـ1 :21(عN	 ��$�  :ـ رؤ$

��D ���+, م��، :���� و د���D و ز��� �
,+�ن اول و ز�K اول در (�b/ و در�� د��- 

�� �� را د��م . $����D \�Hس اور��و ��- �^
�ا از ,+�ن ��زل ��� >��D آ� از  -yد، ح���

�' :�ن ع-وس� آ� $-اي ��ه- ��د ,راس�� �
4� از ,+�ن ��4�م آ� . اس/H$ و ,وازي
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�ا $� ,د���ن اس« :(�/ ��� ���� h4و $� ا� /
ه�ي او  ا�)�ن س�آ  ��اه� $�د و ا�)�ن ��م

4� $�د و ��د ��ا $� ا�)�ن ��اي ه��ا
و ��ا ه- ا��� را از . ا�)�ن ��اه� $�د

و $ع� از ,ن . :)��ن ا�)�ن ��ك ��اه� آ-د
��ت ��اه� $�د و ��� و ��;� و درد د��- 

/�b)ه�ي اول درJ�: د ز�-ا آ��� �. رو ��اه
« 

 K(� /g و ,ن/�): » �� را J�: �� ا¢�ل
$��4س، ز�-ا آ� ا�  آ1م « :و (�/» . س�زم ��

 ». ا�K و راس/ اس/
�  ا;� و �� و ! �fم ��« :$�ز �-ا (�/

�  $� ه- آ� =)�4 . ا$��ا و ا���� هس�\
و . $���، از :)�� ,ب ح��ت، ��/ ��اه\ داد

�، و � ��، وارث �� :�J ��اه�, >;��ه- آ� 
\ $�د و او �-ا �س- ��اه� اورا ��ا ��اه

ا£���ن و ��R�Sن و  ;�  =-س4�(�ن و $�. $�د
�-س��ن و  ��=1ن و زا���ن و �Dدو(-ان و $/

��s درو@����ن، �ص�< ا�)�ن در در��:� 
. ا.-و��� ��ة $� ,= و آ�x/ ��اه4� $�د

 ». ا�  اس/ ��ت  ���
 

هي ��2  رس�، �س^6 از �5 آ%  % �\	 ��
ن« % ��ع� از ه	 �	د1، $� « %Eدا�	�

�س^6 هJ �Exح�%. اس6  	\� %  -�� ه
ن«�[س��، ��ح£� در �وراي $� «

�� ���  . 
رم )آ	�ه(�	د1 س�م  H' 1د	� ،
)��Hي آ2^0@ آ� س�m(، و �	د1 ��2 )رؤ$

*  )'�� در ��رد    �k1 ا?� A$ در ،
�� » ا �6$«z5 يه$� آ%  وC1	و �Jاه

$@ ��ا را  Eرش سن آ$� 	Z� %
�� ��Eهس P�o	� ،د1 ���� آ% . آ���	در �

ه$� اس6 آ%  % د��ي  �	 �ط  % �زات
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��د، و س	 و آر آ^�ي    ا�سن وارد ��
 ،�Exم ه$� در �S ا��	ا �$6 دارد، و$
آ% s	ا1 اس6   �Jا$� آ% از ©6 ��ا 

s% '�- آ�*  «:�C$� ��-د، آ% ��  	��
��«،Eّح�% دوم حJ در �   �Q  %آ �o�0س 

�� �	x^0ح �Exه 	H� �2د1 ��نC د،  از��
م � 	Cا ا	6 ��1 اس6، ز$$ا$# �\� رع

@v %ح�J �Exي هه  % ا �$6 �	دا�E%  ه
 �Cت ز���02� %  PXF د1 دوم	و � ،��� 

 %Eدا�	��� ًEQ��Z ، 	H� @� %آ �� و
ز ��  q$رo �  �xC اي	ي  -�' ،���� �

�V ��� . 1�C ي	اس	س @$V �Exد1 ه	در �
ري �2ن داد1 ��?Eدر  و رس A�$د، و ا��

 %��E� %ح�J 1هv B^Ex@ ا$# Jح�%، �?
ا$�� $A د��ي . ��د ا �$� دور دس6 ��
��د 5ن را Bs د��ي  ��$� اس6، و ��

mز��  �� �oا�� 5ن  �Noر آ	د، ز$	ا $�ح�
نz5 A$ رت�$A ز�Qo B	U$  و  را در ع

%�?�  �\� A$ د را در��   از آ�� ـ �
6Fاي  و� ا$# $A ,�ل ر$2%. هس� ��اه�� $

د ه	'% آ% ��د را » در$«اس6، و V mQ$
 ���  در ح6��0 ��او��، دLس	د و ���0ب ��

   ��Eس  ]Z و 	ج ه �4ل، Tiamatو در اس
 س	اس	 � �د ��1  و�	ج، �£�* ��1 اس6

ن �?ه�  % ��@  .اس6�'   �Exي هرؤ$
 * ��o% از �	اح+� آ% �ل £� A$ ،رو

ده�، آ%    % 5ن �	دا���E، اراb% ما�[ًا
%0o 5ن Pس�o  %Eس��� �� %x�هي �0
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����، و ��L` 5ن Jح�%  % Jح�% Cس�ش  ��
�� 6F	2�� و %EF . 1آ��� $

�0% ��اه�� د$�، �	دة ه�r�5 ا	2ز$ �E
v م� ً�$	Xo@  ح�% راJ 	ه �Exي هه

 H�o U$	Qo A$ را در S5 اس6 و %EF	C
 �$و� �02* از �No$	ي از ز���C در د��

�£* ا$# . آ% ��اه� o ،��5	آ�` آ	د1 اس6
��  6xو آ% داراي ه	راه A$ از �� آ% ��

 A$ ��Zا 	ر:، و در هt?  6ق اسZا
ز  % س�ي ا �$6 را  �����، و ة���	  

��:، ��د  % از راه	و �رج ��در 5ن ¦\% آ
ي  ز احسس ���F ه��ز . آ��� را در �

�5 �	س��1 %   o �E2د1 ه	ا �	ا:، ز$
 %x�0�21: 9�V وع	ه� . ��د  �?� و�  

�ح\%� * � �Fق،  	ا_ن   % �+�، Z	ح 
�	د1 ه�E2 را   آ	�ي . ��د  ��ر0�5

$س% آ���، 5ن X� �Exر هExC $ �Exه
�هB  6 ��5و را ��و�� 6 ���� . 

ن�' �Exر هExC و �Exي ها�� آ%  آ	�
  	اي ��|�ع$�C� % . ا��   Z	اح� ��2�1

�E را   رؤ$ي ه�Ex ا$# 2ا� �	د1 ه
 S5 B  ��2o س% آ��� و$X� %ح�J

�V ����  . 1د	ا$# ��x�J�o6اس  .S5%�  
.  �No$	ي $0س��� +PXF%0 ��|�ع� $0سن 

�2v آ% در ��@ روي � آ��� د$?	،  % 
�	ار دارد، ه� در �\� آ+� ��د و ه� در 

ت $�b-� دة	$# �	ي اس6 از �5	?� @�� A
$@ آ% �NE	ًاV  5ن را در ا$��

�� ��$2C . 

                                                           
 202 �	ا�Q% آ���  % ص ـ1
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%X+دو  ا��$��2ن  % ح B  لNoي اه
رات H[ا   6XFرا » ��1ر$س«��|�ع، ��ا

، $�ح� «:سزد، آ% ExC% اس6 �02* ��
�Cن ��C تب ��درا   $A س	ي ��ح\Eآ

 » .C	د5وري آ	د1 اس6 »�?Eس���  �$ه
اي از  ا$�B�r سس6 و  [ P، در ح6X�X ع�1

1��Xا$# ع 	ان  	سx�  #$ا ا�� آ% $�ح�
 @v 	�5 ح آ��، 5ن را�Jرا  �ون ا$�0% ا

$� ��د، ره آ	د1 اس6S *0� در.« 
* X� 6 ��1 ، در ه	 �س^� آ% ¢

2��از  ��R اJ+� و  o0ب ��ة* ده�Eآ 
0�x% اس6، در ���j �	دا��  % Jح�% �
 B  ط�oاه� ��، و  % ار�� p$	2o ،�E2ه

 ���� و r�5% آ% در  ��� r�5% آ% در ا$�
  . ، ��اه�� رس����اه�� د�5�$
 �H	 ��ا :اوBL ا»م :21ـ10 :21 = 2 :21
 ��ا�س0#  :دو�B ا»م :27ـ22 :21 = 3 :21
د��ي  :س��B ا»م :5ـ1 :22=  5و  4 :21
 ��ا
ر�B ا»م :10ـ6 :22 = 5 :21H': م ��ا� آ
 آر ��ا :���^B ا»م :15ـ11 :22 = 6 :21
 	آB^2�:  6 ا»م :17 و 16 :22 = 7 و 6 :21

$� ��اS 
6�QL  :هB^Ex ا»م :19 و 18 :22 = 8 :21

$� ��اS 

                                                           
1
ت  x� .257$�ح� ����²L %Eن ��ر$س xJح% ـ �0
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 19 :22ـ9 :21
 

�E2د1 ه	� 
 اور�+�� ع	وس

 ه6x ا»م �5	$#
 
 )9 :21(��د  ـ �	د1 ه�2C �E2د1 ��1

وتxo ¯xح هي  B �	د1 ه�E2 از   
ه، ا$# xoس[ ��- از xoس[  س$	 Jح�%
وت اس6 س$	 Jح�%xE� ا��آ� B2�� ي$A  :ه
�[ Cس�د1Qo5ن را  %  از  5$% اول o	��حً
%LX� رت�J �� ن2� 1oي آ� . ده� ه

و��� از ,ن ه�/ .-��� آ� ه�/ ���;� �- 
از ه�/ $1ي ,�-�  را دار��، و �-ا ¤�ط< 

$�� =� ع-وس ���4ح� $-' را $� « :س���� (�/
 ». =� �)�ن ده\

 !و �NE� ��x	 اي  %$5� ، ا� در ا$��
o	$#  از ��رت  �ن 5ن آ% {0# اس6 سد1

ه��C5 ،��  %x��ت �0k . دو ��ص % 
	 ��1 در ا$# ��o %$5% آ��� و س�س ذآ

 . �No$	ي ��اه�� د$� از ��ل و ,	ك
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 .-���. ا;�
�� در ا$# ��رد Jح�6 آ	د: آ% �� �

ن �م دار«?E�	F «%Eرت ر��J %   يه
ه�?� �0�x% را s %د�� آ� 

%Eا��H?� ن در . ا��?E�	F #$ح��ر ا BLاو
د ،رؤ$ي ��2EFق اxoرم اH' 1د	و  �

ر �	د1 ����  �د آ% و�� �5ن ExC @�� 
45ز �� ،�ن  ?E�	F %  5ن 	اس	س ،

6Fص $NEرا . ا�  $�ح�S5 س�س $�0 از
ن  	  د %  �o »R2حF « دة ��2 را	�

و ( % او �2ن ده�، و ا$�F A	�E% د$?	 
%E�	F نs ه� �$� (+�آ�ه�  R او را  % 

 ع	وس را  % او �2ن ده�، و  ��o د	 
�� �	Q� �E2د1 ه	� `�o	o #$�  د�� . 

ن سs= در » وح�ش ز��1«ا� آ% در��رد
 ��	ح ��1  �د در ،)8ـJ)6: 1ح�% دوم 

ن  �«��رد ?E�	F « اق ���ا�N� -��
 . آ�� ��

%Eس��1 ��اس$��   % اس$56S5 از  
در �Q	� C A$ «	وd� 1^% س	ا$ن«ع��ان 

د1 آ�� �	د1xEاس ،�E2ي ��2 و ه  ،هo
 r�5% را �-د$A اس6، اع�م آ���؟ و $5

 A$ ا	و��د دارد آ% ' �+�Lم«د� %E�	F «
 ��2 از ه	آس د$?	ي  % ع��ان س��?�$� 

$سE% در ه	 $A از ا$# �0ن�  %���o ،ه
 ��د؟

 qس� %  � $A را1 ح*  	اي دس6 $
 5ن  و��د،  $6F ��1 :15س=ال �Fق در 

�ن �م دار  � اس6ز�?E�	F %ر  آ	اي  
�ه$� آ% در �م . 5$�� اول  % Jح�% �� 

رت ��5	$# هس��E «��د ��اه�� 5ورد در ع
 �4` ا»�  % ا�م رس��1 S5 %  %ا آ	ز$

و ا$�� �X�% ع�U�J�o . U ��1 اس6» اس6
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$@ اس6V .%�هي �	د1 اول در را �%  �
ن �2Cد1 ����H� در  �	ا$P آ+�س . 

Q�45ز وا A$ دة دوم	ن ��� %Eاس6، �0س �
 2ي �02��o آ%  	 آ+�سF6 اH� %  �H	ه

ن وارد ��H� دة س�م .���� و	� ، آ	�ه
ا�� و �  را   ا��ره �	 آ	د1

 را ��Mود Qo	U$ آ��� از  ��S5 ا����o
 دو ��س  % ا�سن ع	|% H�o %آ �5

زات، و رؤ$هي ، $��دار ��� $ % �o 
@$V ،رمH' دة	را در � q$رo �� روح

45ز �� در ح6X�X در . ��آ� ��@ '2^ن �
ر Jح�% $ �	د�Hx� ،1م H' #$م از «� 

از �	دة ����  %  �Q . ��د د$�1 ��» ��ن
  ��»  سE% ��ن«ا$# ��Hxم  ¸. ��د �

اي  ،  ب ��-ده�، ���	1 اول¬ 5$% ��¨از
رم،  % �	د�2C ���� 1د1 H' 1د	از �

0�5ر ����د، و �� ��?E�	F   ���� آ%  
آرهي ��د ��2 ��او�� را  % ا�م 

�� ��� و  �$# وس�+% ح��ر ��د را ،رس
�� 6 و$	ان ��B2 هي  و�� Jح�%. آ��� ¢

 j ن ر���� q$رo س�0ن را درQ ن2� B
 و س�س از Z	Y$ ،)�	د1 دوم(� �ده ��

ا��ر ��او�� 
3333

1111� � Bد1 (��د  د �� ز�	�
 ، در �	دة ���� آ% در ��رد  2	$6ِ)س�م

�6 ��د �N� 6$S %  Bد1 اس6، ز�	0� % �o
 �$# o	�o` �	د2o �2� 1	p$ . رس� ��

 �$S ن$�� اس6، و �\�آ���1 �H� 
ه� ع^?� �Exد1 ه	��Y  1	�ن س�$� %  	o

در ا$# س% �	د1، د$?	 ��ي . ���ن دارد
�V ر��%  ���� از ا���o 6 از�،  +J %0ح

اسJ ،6ح�6 از  سE% ��ن اس6 �%  ز ��ن، 
ن اس6، �% 45ز$�5،Jح�6 از � o   %آ
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$V �+ن آ^E�� @س�% A$ 1ن ده��2� 
Ao B  در %��o * �ط �oح�% ارJ Ao  يه

�� 5ن ��  .@v رH'  ار	� %Eدس A$ در
%EF	C  @v رH' 5ن Rادا� 	د$? @v ا��، دو

  ��2  درv@ ه�Ex آ%$A  و س�س ،اس6
P$ا	ن �، ح  6L	o	ي و اوج ��د را �2

�V ري اس6 آ%  % ح� ده��o�� %L-�� %  ،
ج  % �Eدش ��د رس��1 اس6 و اح	C ي�اع

mQ$ �2$ �	د1 هc$�Qo .�Ex د��1 داردV 
ر$q اول  �	د1 در �@آ%  راo %ح�J در

ل ��   ا�	اء ��،dآ��، و  ح��ر ��دش ا�
ر �5	$# ه��م ��د، � را  % �وراي د

ر$q ���دo . ع�د �^Eاح mQ� ¯xح  
سزد آ%  ه6x، س	ا�م ا��ري را ��20ف ��

ر �5?1 آ% Rs :وا�6�Q دار��ExC آ� ح
 �س�p هس6، $$ PXF %از ا$# اس6 آ
ن، و �0$  $� �[وز ��د و د$?	ي ���

 �د ��د� . 
  � A�$ا ،ا�^Q� س=ال A$  %��C

 Jح�p  اC	 ا$# .-$% و ,+�*. ��: ��ا�% ��
 %Eو��د دا� �^E2ح�% هJ �$اس6، '	ا  

��  !   %x���د: آ% �0� 	\E�� $5
 ه6x رؤ$ در هJ 6xح�%  % �5	  	س�؟

$5، ��Hxم اس	ار��5 A�$ي از ع�د -و ا
 ��رد 5ن را»8«H�o %آ ، %x� در �0
2ن داد1 اس6 11 :17�  وح�2 5ن«(  % �

 ا:؟  ��EF%،)»آ%  �د1 و ��س6 هB^E2 اس6
%+ ! mQ$ %Eس�	ع�د   A$ »62در » ه

 %�LÄاو @H� س و��د دارد آ% در�X� بEآ
 �0س6 ��� 	0F %  د��  #$�  PXF ،رد��

 A$ 5ن را  % ع��ان ���^Q� %6 آH�»62ه «
�V ،�Q�و� ��+� ��ب 5ن را . ���ار: وا

6. ��س�� ��xي  ه را از ��ن  �$�Hه
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Z	 ه »ه6x«آ+�% v �X�Eع �Hم ع	F در 
رآ روز6  اي  هEx%  :5ور$�، 1�� %E5راس 

 $A روز اس�اح6 ـ روزس« »�. 6H� 6 5س�دن
ب اول سx	 ���ا$@،   %  %��o   6»�را س«

 % ع��ان $Z A	ح  ��دي ��او�� در آر 
ن، �2ه�1 ��H� @�$	F5  ا$@ (آ������

ب  و.)3 :2ـ 1 :1Eت آx�� در �	آ- �0
 * دس�س� اس6، ز$	ا ��او�� ���Xس ��- 

%Eت ��د دس ��ي آ	د1  5ن را در آر �
 . اس6

 �B^2 روز هEx% آ%    �د؛»A�� %Qk«در 
�،  +�F %0$%آر � �� A$ در %� ،pس�� 

م ��« : 	 روي J+�`  % اوج ��د رس��� «
)  .)30 :19$�ح�

 A$ آ%روز و در %��� @$) س�6( روز 5س
�ش �در �» هEx%«اسmQ$ ،6 هB^Ex روز، o ل

�� %E6، 5راس�M و���ي از]� . 
»  اسC�6ر6 روز  -�س«در �H$ :�Xoد 

) !  و در ح��s 6X�X��ر  �د.)31 :19$�ح�
��- او را Eرس ،pن ح�ار$�ن �س��' ا�

 �m �0	د1  �د��،  	اي  6 ��@�در روز س
 روز �4 ا�?�-ي S5 د� ) ��L24: 17( ،

�� S5  #$اآ% در ا	دي آ���، '� �$ 
�E% .  آر �ت  % ا�م رس��،روزLا ،ا�

�� �$. C[ي ���� '�-ه$�  �د�� آ%  
ن �	$6Q اع�م $هB^Ex روز  % ع��ان �
 Y�Eع �Hع �Eي س�س	اس	ن س$��1  �د، �
ن $�	ار دا�6، و � 6Q$	� 	  %آ

�1 آ%، �C ا��	6 ح0^Q$	� رت ��د را از�
�20$�%، هB^E2 روز  از (C	EF% اس6، ا�

 ا$# �20$�% ـ مo @�� %�، آر )�20$
اع�م �س�p  % ع��ان  : -ر�Cي ا�م ��
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ن… ��ا،  % ��ت	�س«Cد	6 ���� » از 
 !)4 :1رو��ن (

 BL6 اوX�Xدر ح ،�$�� RExروز ه BLاو
 .  ع�H ��$�  �دروز¬

'�Z ،*ÄNx� B	ح�  آ% 5ور اس6  ا��آ� ح[ت
   1�� *�^0o 6 وX+� ورايExS% در �
 pآ% �س� %r�5 �5	زش ��ا، در را �%  

�[ �� (» د��ي ��$�«5ن را Qo %  $
ر د$?	 در  ��) »�س* ��$�«، 28:19  ،���

ب ��Xس 0�5ر C	ددEب آ  #$	�5. 
ب ��Xس  	اي 2o	�5 p$	J #$ح�% Eآ

%x�0� ،�o �Cر-  %�. ارك د$�1 اس6 	�
 %x�8 :21ز$	ا  	اسس �0� ، H�o %� 

 6xح�% در هJ 6xح�%،  +0% هJ 6xه� ه�
�� @v  ��� . 'H* و �% رو$�=  

ي $A اه�� F	د $�Hدي و��د ��ارد آ%  	
و r�5% آ% » و �%'H* «¦\% در ع\^6 ع�د 

ل 5�و $-اي « :A� ،�$5 آ�� � �ن % د�
  ه�/ در ه�// س��� $)��ر، �ع���Sد ه�/ س

�ت ه�/ س  وس�ل�S �= س��� $-اي / O�: ��و
و در روز ده\ از ��' . س�ل ��اه� $�د

4� ,واز را H$ ه��\، در روز آ��ر'، آ-��ي
در ���f ز�K ��د آ-�� را $�-دان،  :$�-دان

�س ����� و در ز�K $-اي �س�ل ��e4ه\ را =^
 آ�4�، ا�  ن��s س�آ�4� ,زادي را اع1

� ��$�O ��اه� $�د، و ه- آس از �� ي �ا$-
 �$�H�S�سx	 �و$ن  (» ��د $-(-دد

 .)10ـ8 :25
 رس��ن سل $� �*، ز�ن 5زادي �م  

ن، .�$��4 ن $Cد	 � ،�+��F د ا,
. ��د ��ان �م ��هي E�tC%، �	وع ��

ي »���1«5$� و  ي آ% در �� ه6x ��»ه62«
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ل �5$�،   ��»ه6x در ه6x«آ%  % د�
%��V  . � از �	وع� �	����L$ه

 �o در ا$��F�Eدر ا$# ��رد ا� %'	C
و �5  % '�2 ����رد، و� اسسُ در 

� ��د در Jح�%kح ا	Z %ز���  ،%x�هي �0
ن را در ه	 J �2� @vح�%H� ن$ه،  آ% �
ه،  و �[وزي �س�p را در ه	 v@ هJ �Exح�%

�t$	 ا �2ن ���]�do ،س6ده� . %' �س  
6xاز ه �Q  ه��  �E2ح�% هJ A$ ه�� ،ه

���؟ ��  
 1»آر$�« � 	 $xo Aس[ از � �� و

ن � «���	س�� H� در ���Hx� %' #$ا
سq د��Y ا$# اس6» دارد؟�:   ���Hx� �ه�

ن � ��اردH� ر آ+�  ، در�Z %  %0+ 
X�%L� ��z5 6اي اس. R��V A$ ار	0o 

6  :�� |	وري اس6آ���1، در ا$ رو�#xن هs
��ExC ������ آ% Zق  آ%اZ6 اxه 	از ه 

 %  1	��� A$ي�F �2Cد1 ��1 اس6، و ز  
ق را o	ك ��Z6 اxه � ��آ��� در  و

ي  ز ���F %  6X�Xغ رس�� ـ ح  %  
'�-هي آ�H% در6�tC، «: ع�ن، آ% �62 اس6

ز1 ��1 اس6o -�' ه� A�$دوم (» ا
ن �E�	�17:5 .(%Eس$� %EFو روي ه� ر  	o

 $�0 از  �دا$#   �E2د1 ه	آ% � 
م� *��� آ% ح?E�	F  �2� ن$ا�� و �

آ^� . ده��، 45ز ��د ��ا را ��$� ��
%Eا�س�o m$	سx�  �� را �E2ح�% هJ mQ� ا��

ن . اس. از xoس[ �5	$# س�Eس در داس�$�L
 �_�� : % �No$	  ��20» �5	$# ��د«

 
                                                           

��   xJح% اول در را �%   Caird%��Vـ  1z5 يه
%x�0�. 
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�، $�  ع� از ,ن وا�s ��ا��ري آ� $���
�ري ع�j\ و ز��S هس�4� آ� �  ���  �V, ¥ا�=

,ن ا��ر $-اي �� $� �J4;� . را $��4س\
 ��  /، در وا�s ز$�نسه� ا ����ن �fم داس��ن

از $��ن ,ن ز��(� و ��د���� آ� در �� ,ن 
�، ع�JD اس/ ���, . �وM $-اي ,���V آ� ��ه

�Hز د��-ي $ ,ن �-ح�@, ،�-اي �h داس��ن ا�
س-اس- ز��(� ,�V در ا�  د��� . وا�ع� اس/

���Dا-D�� در ه\ ��ر���ه��)�ن در  و �� ،
�`�Q و '�� '� .اي =�ز' ,@�ز ��' $�د ��رد�

ا�h4 س-ا�Fم، .صO اول �h داس��ن $Jرگ را، 
 ��آ� ه���س در ا�  ��Dن ��در $� ��ا�

، �-وع آ-د�� آ� $-اي ��)� ادا�� ��Sد
 ه- .صO از .صK(�� O ��د ،و در ,ن :دارد

 1»ز��S=- اس/
 
 ع-وس. ب

z5 دتQا س�E ا %E�	F�� �	Qرا� 
�� �� �v ي ��شS�C$� آ%  آ��، ع	وس از �

��  	��ردار ��z5 تا��آ� . ���� از  	آ
ر ا$# F	�E% را   BLاز ا$�0% او *��
 �$د1�$  ���،  % �Zر 4[�س��XE '�-ه

 . ا: از او ����1o من حوي �?E�	F
ه	 �1�2 %��^[ %x�ا��، �5 آ%  هي �0

 را در ه�S5²وس	د و ،6 عV رت�J %  ه� 
د�	V رت�J %  وراي ده�از، درس6 در �

 .  ���� �	د1 اول، ��
 �02oR* ده��ة ز���» ع	وس �س��Hx�» pم½

��5آ%  ا ��[�Zo  % آ+�سي %� ،�� 
 pاو�س�%  �HE� وي از ا$-ا * را]� ، 

Ä��ن �	ا « آ% ،$�V % آذب ���C�� 
0�x% (» …آ�� Qo+�� داد1، ا�4ا ���

                                                           
 .�L1956$�س ـ �5	$# ��د ـ . اس.  س�ـ1
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هن   ��،)20 :2�C م�Hx� ا��  % درس��o
��  %Eس� رادا��� . %��E� مو� و�� ا�
رت  ��د ا$-ا * ���» Fسد«��د، ع

) %x�1  ا�ر1، )22 و 0�2: 21�C %  اي
د و. (روح�� اس6Vدازي	د�V  .م .(� 

��k6 ا� در  ب دوم در ا$# ��رد Jح
 ، ���� در ع�H عY�E و�� ��. آ	د:

 �$# ��د،  اس	ا�HE� *�b  % ز�آري ��
 اس6 آ% ا$-ا * از Z	Y$ ازدواج د�L* اس6

 ��اي ��د را �% ���ا آ	د1 اس6  
)»Ä�H$ @zآ% ا �o 1���$	F5 %ا آ	1 ز$

$�ت�J6اس �o 	ء »  اس6، ��ه�Q5 :54ا� (
هن او را ���C م�oان  و  � 	ا$# �

$� و  �  �F6 و� % ��او��،  ا_�� �س
 . �V U�J�oد 

 ،���� bز� ا$�A اC	 ازدوا�� ��	ح �
�V -��  #$ا	 �  ،��  %Eا�� و��د دا��o

$�  ا،  �[�ZoاC	 در آ+�سي Fو
)�  ��د، �2ن ده��ة ا$# �� د$�1 ��) ا_

ن ازدوا��  �د1 اس6  از ��@آ%اس6 ^�� 
�  $� �C cX	د$�1 اس6 آ%  Fن . و�س�ح�

 �س�p ازدواج آ	د1  �د��  . 5ن آ+�س
Y�Eع �Hن ع،  % آ��� د$?	 و از ز 

*�bا	وز ،اس	وس ��او��  �د��، آ% ا�	ع 
��o Y|�حت  س�ري ازZ 	 jا�	�  �Hع 

�� ن آ+�سs ،�$�� ��  .1 mQ� #$�  %� 
% ��ا را دو زن  �د1 اس6،  +0%  �$# آ

دو �م » آ+�س«و » اس	اmQ�»*�b آ% 
 A$ اي	وس« 	ع «�� �1 آ�م . �� oآ�
$mQ �	دم ��ا در �م ) ع	وس(ا$�0% او

                                                           
دوم  و 29 :3 و $�ح� 2 :22 و �� 19 :2 	�س �ـ1

E�	�25 :5ن � و اFسس2 :11ن �. 
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رNي از ،اع	ي د$?در » �در« س�^
 %x�د ع	وس .  اس66ـ0�12: 1V %0��ه�?

 % �Zر �زي در Jح�% اول 1��5 اس6، 
Ä�Q�د�	دازي آ	د1 اس6، 6واV %را آ mز�� 

Ä�Q��Q	� (6 آ+�س ح�X�X اس6، ز$	ا ��
�Q�ن ز���% ) ��1   ه6x آ+�سي واs در

در � ��E���5 آ% . Jح�% اول �	ار دارد
6 ��%، �-�0ا$# xا$� �ه�� ،A� ون�  

 6�Q���»�Q�آ+�س را ��2oص داد1 » وا
و ��2oص او در $A س�p و 5ن، ز���C .  �د
وزا�% ��ا�j آ+�س$� در د��ي وا��Q ر

%�� �Z د، آ% در�   در وا�j ،ه
*� . o	��2o #$ص  �د آ

$س%   $A س��% X� ح+%، در	و� 5ن �
و   )^ي س%  �Qي�س�(را�ي �م ر�?� 

$�2  �د   r�5% آ% وا�j ��1  �د، �س�½V
از ���ط س�1 و س��x در $J Aح�% �Mود و 

A'د. آ� ، از r�5% �د اسJ 6  را��%2$ �
ع	ض و �Zل و «آ% ��Lس رس�ل 5ن را 

Y^ع و عxoار «�18 :3ن �اFسس (���( ،
 ،����Hx  % دس6 5ورد، و  	اي درك 5ن

�0%  رؤ$هي � Cس�ش ���r�5 ،� $
ء �� ExC% اس6�Qا� ،  ����» Bز�

ن  �$ء (» ��Q6 . ��د ��) 17 :33ا��Q�وا
ت، درس� ا$# اس6 آ% ه	 $A از اx�0� #$

 ا$# و��د .  ��� ع^+�  	اي ����5 �� 
�V  و *��o ة	H� خ و	د آ% '	ر آ�oان ا�0

 * 5ن X� روزا�% �س�ح� در �Cد��ة ز��	C
1 1��5  �دoع\�� آ� @$V . U�Q| يآ+�س

ه�oت و آ��02� هي  و ��_� �س�ح�ن  
0�5ر ��1  �د آ% اي %��د، در '�ن Jح� 

 $�C»@ن«و » وح?E�	F «#0Fي ه ��ر ا
در . Jح�% را، از �5 دزد$�1  �د��
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ا$�� حس� اس6 آ% در 5ن  	اي � �� اس6 
 ��2 از  آ% ��o% ��د را ه	'%  ��2 و

$j ت��|�ع� د���ي  	دا�E% و روي و
�� و ��?وz5آ- آ���ر	^E� pاو  :ي �س�

$� آه��1   $� اF-ود1 ��د، و � 
دo ،:ن او��$ s% '�- از s% '�- ،ر �

��  . 
ق �Eا�وا$# �	آ- ���` ��اه� ��  

ل ��2ي  �XEح�% ه% اسJ 2و	  �E: . �
 و ز�ن  % 6z حآ^�6�F يهي  از �	زه

ودا�� ��ر �[و:، �?�$�� آ% ���ن، آ% �
 :ح� آ^�$# آس� در 5ن � ��س6

�$	F5 	ن ه$@اي  	 �1�b آ% '2^Eس  
 H�o ة	 %E1 اس6دو���  . H�o او A�$ا

ص $EF% اسJNE� 6ح�% �  % او ا. ��س6
$5 . آ�� و در حX� 6X�X@ اول را  زي ��

��5، ع+[�4 ا%0�$ ا$# s% ا$# ��ر �
ن س�^هي�rs ،:د	رس� آ	او را   U+E� 

��1 اس6� ��5  ؟…�
رoس6 از �، »ع	وس، زن  	1«و او ع

رoس6 از آ+�ر. �سي �س�pع� 6 از �oسع
د$?	ي �£�*   '% .  از �#رت اس6ع�و 
ن ���oا� ���  pس��  را �% ��د را  

ب ��Xس، Eح�% آJ #$	�5 نs mQ$ ،آ���
1 �2ن ��	  : ده� آ% ازدواج � را  

ه	]داد1 ��1[4س* « Z م�»   �س�+% آ
)Fن سا ). 27 و 26 :5س�

$# ز��R  ��ب ���2 آ% آ+�س در ا'%
�� 6�M �  � 6�$سE% ��د �oا�س6 5ن ه�

�0% در رؤ$هي �	�1�0 1��5 �r�5 ،را
ر ساس6،  ز �س C[د، و �EFس ارزش و ا�

C	و �2# وا��Q ��د را آ% ]ه	ًا در 
mEدوس6 دا� 	سs �� او  z5 وس�	اش  ع
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�� � ز $  ،��و س	 ا�م ا$�0% در .  
]?  ��^No 6 ��د�Q|د، و ارزش ��رد و

� �Q� % ، از �5 آ%  �د را  ز $�وا
�س�p ا���  سE% اس6، او o�H[ ��اه� ��، 

ن�r�5 ك اس6 ـآ .)3 :3ح� $�ل وا(% �
 
 )21 ـ 10 :21(��- ��ا   :ـ ������ اول2

 �4H$ رگJ$ ا در روح، $� آ�ه�-� '���,
$-د و ��- �^�7س اور��H\ را $� �  ��د 

>��D ا ��زل ��آ� از ,+�ن از���د، و   �
1Dل ��ا را دارد و ��رش ���4� �Dاه- 

و د��اري . (-ا���S، :�ن �)\ $�Hر� 
4� دارد و دوازد' درواز' دارد H$ رگ وJ$

ه�  ه� دوازد' .-��� و اس\ و $- س- درواز'
$- ا�)�ن �-��م اس/ آ� �����ي دو ازد' 

�$ �Sس ���$ O�Uاز �)-ق س� درواز' . اس-ا
� درواز' و از �4Dب س� و از ��ل س

و د��ار . درواز' و از ��-ب س� درواز'
��- دوازد' اس�س دارد و $- ,�V دوازد' 

 .اس\ دوازد' رس�ل $-7' اس/
�� \7H�=  � �$ آ-د، �� ط1  و ,ن آس آ�

ه�� و د��ارش را  دا�/ =� ��- و درواز'
�����P$ . y-اس/ آ� ط�ل و ع sB$-� -�� و

$� ,ن �� ����د'، �س�وي اس/ و ��- را 
دوازد' هJار =5 �-=�ب ��./ و ط�ل و ع-ض 

4�يH$ و . اش $-ا$- اس/ و �Q و د��ارش را
:�O و :��ر ذراع ����د، ��ا._ ذراع 

و $�4ي د��ار ,ن از . ا�س�ن، �ع� .-���
�)\ $�د و ��- از زر ��;ª :�ن ��)� 

و $��4د د��ار� ��- $� ه- ��ع . �ص��7 $�د
� ��S�اه- (-ا�D ،د آ� $��4د اول�$  B�J

�)\ و دوم، ����ت آ�Sد و س�م، ع^�_ 
س��� و :��رم، ز�-7د و �JD ،\e4ع ع^�^� 
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� و ه)�\، �D-�$~و �)\، ع^�_ و ه��\، ز
ز�-7د ِسH^� و V\، ط���ز و ده\، ع^�_ 
ا~�?~- و ��زده\، ,+��F�� و دوازده\، 

و دوازد' درواز'، دوازد' . ����ت $�د
- درواز' از �h �-وار�� �-وار�� $�د، ه

و ��رع¬ ع�مّ¬ ��-، از زر ��;ª :�ن ��)� 
 .���7ف

�$ R 	.س^6 درح��6 ���� س در ا$# 
ل ���در  «: اس6، �5 آ%�.	 % ح-

. ا �	ا  % ز�B اس	ا�b* 5ورد�رؤ$هي �
داد آ%  �	ار+�� 1  س�ر  �آ و �	ا  	

ي �H	  �د* �	ف ���ب 5ن �£�   «
1 . )2 :40ل ��ح-($� �س6در �?� 

B  �Z ا$# د�oو� در وار ،����  رؤ$
�2 0�5ر ���  % 2o #$ا ،�Q  6^س���د  

ن رؤ$ي �Q	وف ا�s %آQ ء�� از �
ء(� اس6 اور�+�� ��$�Qبا�و ه� ). 60  

�� B�' �oان ار�oZ س� B  د	ض آ	F �  يه
�b آ% ِ�H� را 5راسE% اس6 H	 $�ح�C	ا�

ل ح-ه	ا�o آ% در   ��ا��28: 13 1��5 ،
د��J 1ر(اس6 � %EFو )ع\6 از دس6 ر ،

، و �	وج ) زسزي ��HJن (11 :�54ء Qا�
» ع�ا6L ��  س��%«ه�b آ%  	  س�  (17 :28

Eار دا�	� %�Hس آ�bم � و ���ر�Xش  % �
$* اس	ا�b*  �د���� .( 

اي اس6  ��-1 ���، 5  ���No$	ي آ% $�ح�
� 	Jب از ع�oزم 5ن رؤ$ه، آ% در  

0�5ر �� ،	H� و  ��ر 5ن ����، د$�اره
�b درواز1 ه$@، ا��از1�در . اش ه و ز$

%LدQ� #$س ��رد ا�X� بEي آ و �ه
º	2o ت�b-ح����$ ، xoس[هي ز$دي ��1 

ل . اس6�  	اي ه�� آ% در ا$�� د�Äا�
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�oا���  %  آ��� �o��x	$# س=ا� آ% �� ��
 5ور:، در را �%  % ��|�ع �0�x% ز ن

ت 5ن�b-� %� ،6اس . 	H� #$ي در ا-�' %'
�J  �ان دارد، و اس6 آ% $�ح�� %��o 

 %0Eا$�س سq س=ال �� '	ا؟ ��^�²ً
$�ح� ����اس6  �ا�� ��ا '?��% �5	ا 

ه    ��@آ% ـس�E% اس6 C5 �E2ح�% هJ �
،ي Jح�HEه% � در ا��Ex،  د را�� qس�

%EF ح|	 ��1 …و �H	 ��Xس  «: اس$6
 آ%  	اي ��ه	 ��د، 5راسE% �'�ن ع	وس
 . )2 :21(» ��1 اس6

 	Cازا  	H� mQ$ ،�Q  ل��z xEد1 اس
 * ، ��د� �Cدح|	 ��ن ع	وس  % س

0�x% �	د2o . 1	p$ اس6� BLو �5س6 او
�E2د1 ��ن   هو 0�5رآ����5 �?��?' 1

�� ازدواج^H�� اي	وس  	ع . 
ن �س�ح�  $�  % و  زCه� ��ا��� 

 ،	H� mQ$ وس	آ% ع ���  %Eدا� 	Z�
 آ+�سي :آ+�سي �س�p ��س46[ از '�-ي 

pوز �س�	ا� ، از sR. آ+�سي ا�	وز �� 
 . آ���  %�$5 �?Z%�� 1	Y$ ا$# $5ت  �

ر1\� H�o ِد�� $@ C	 ��س��E ـ �V 
��Eهس .��Eآ% هس %r�5 6رت « :ا$# اسع^

9 :�3ن Eاول �	� (»��ا( . �H	ي آ%  % �
ن �H	ي اس6 آ% س	ا�م s 1�� 1ن داد2�

 r�5% آ% اآ��ن در حس ـدر 5ن ��اه��  �د
 ��« س�pدر �z5 « 6آ% در اس %r�5 و
% 	.  ، ��ا ا�[ًا  	اي �� mي ز��ه

�� ©6 او ��ر�H	 را ��. س�E% اس6$V .
 �RSV، mQ� %  ��^Qدر o	Radiance « %k«آ+^% 

��  ��R ��ر ده��1 ��« « ،  A$ ����
ر1 و $ $A '	اغ Eن (س���+�F2: 15 .(

 %k	o �$�RSV)  1ا	s%k	o 	$هي    س
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م  �) ��$�� A$ دارد از �N�  @�  �س^
د1 آ��، ز$	ا xEاس �Q�م وا� A$ از

 $È�� A �4ل  H�o ي	H� %0�$ر ا�No  5س
 *£�»�، '�ن ��اه	 C	ا�H$#$�2  +�ر« 

 % ه	 حل � در . �02* اس6 رو�# ��د، 
 ����  وراي ا$# $5ت '�- د$?	ي را ��

 ��J�N، و ��^�²ً ��ر )21 و $516ت (
����د اس6، آ% �No$	 5ن از Z	Y$ ��ر 

ر1Eس ،H4ا	' *Q2� و  هي دو Jح�% اول ه
ء �� XLن روح ��ا  ��د،   % ذه# اs ،و 5ن

ر اس6، آ% سE�آ# ��1 اس6 و �م س
mرا رو� �$ن �اول �	�1��2v )E اس6 د��

 ). 17ـ9 :3 و 13ـ9 :2
رoس6 از �ودا�� ع� 	H� 6ه�� BLاو

»  اس6]5ن[در وسP «آ%   روح ��دش » ��ا«
ن، �)5 :46 �-��ر(^	�5 ،Y$	Z $ م�# آ
ل �	 �طح-�� اور�+�� �	��ل در   %

م او، از  ا$# اس6 آ% ،رؤ$ي ��دش�
 �$�� ) Ä�H$ 1�ّ%(» ��ا �5س6«�5	و   

ه و  س�س درواز1). 35 :48ل ��ح-(
 ةا�ر.  ���� هي �H	 را �� د$�اري

 ��2 ) 514$% (» دوازد1 اسس«
آ���1 اس6، و ا�0�ت 4[|	وري را  C^	ا1

$� $�ح� �H	ي را . اF-ا$�  % 5ن ���
	�ران ^Q� %آ %r�5 ]\� ،6ي  ند$�1 اسه

%E�ي 4	 � �+RQ و�Q   -L سV ���ا��، �
 A$ 	نز �@ اآ% ه�Eي  سح�* 5ن، ه

هي   ���، و درواز1 5س$� �� هي �4ل س�Eن
$A در ��ن 5ن،  ��رت  +��o	 از ا$# 

 ���Fاس��ن ��» اسس«��ع $ ���  . 
 $�ح� هي اور�+��½ ه و درواز1د$�ار

EF	C ار	�1  �د�� %]ه	ًا �5��ر C	آ% ه 
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1 ��آس�?� 	H� ف	Z 	د، 5ن را    % ه	آ
%��C ،رت�J %  ن�Eن ـ درواز1 ـ س�Eـ س 

  ــ ��C% ـ درواز1 ـ س�Eن ـ درواز1
ه	  ع�و1  	 5ن، . اس6 د$�1  �� ،س�Eن

��+% $�Hدي را  	 ��د � A$ مدرواز1 �
pح�اري �س� A$ م. دارد، و ه	 س�Eن �

�و1 دوازد1، ع�Q  1دي آ% �^�ع دوازد
�* در Jح�% دوم ��ت�   ( �[24 و هS5

��� «C	د آس� آ%  	 ح+X% زد1  �د�� �
� از $ه  �Q	ف دسE%آ%) 3 :4 »$�2  �د

2ه�1 آ	د:هي �	 �Z%  �د�� ا1�$� ،. 
 از1رودً|	F ]H� 6	 ه و د$�ارهxد حV 

   %هس��E، و ه� '�mQ� %  B را1 د��ل
ه در ه	 �z  1درواز.  ���  5ن ���Mودة

��Eز هس  	H� ن«و . ازاز �2	ق  ]ه[ ا�س
 	اي ���س�  % » و �d	ب و �ل و ���ب

 وارد �5از $�XQب و ا 	اه�� و اسحق 
ر اور�+�� ن ده و $�Hد$ �6ا. ���� ��

 ��z5) ��L13: 28 ح� ���� )29 وEّ�  اي	 
و آس� آ% ، »��د اس	ا�b* ��«آس� آ% وارد 

�S  د را  	  ��د رس��ن  � ��ا_ن ��
و��د ��6 ا �ي ، ا�)22ـ19 :2اFسس�ن (

 ه�� '�-ي در �رج از 5ن �Mود1 .دارد
$@ ��. و��د ��ارد^�� 	H� د،  س�س��

�� ��- در �	دة س�م Q� %0��r�5
2ن داد1 ). 1 :11(��د  C[ي �� ا��از1�o

��د آ% ه	 ا$�� از 5ن �H	  �ون �A در 
ا$# . حسب ��1 اس�6\	 ��او�� 

C[ي �0* 4	$� را 	اي � �س�  ا��از1
��  o زددر س�آ�� آ% آ� اس6 �را 

 را 411	ا 6 ��ر ��اه	 5سي %$5 
ي ا%0�$  % � %  	H� %اآ	' ،:	$t� 
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2ن � `Q0� *0� س� ��د، در� j 	� رت�J
دش Q آ% ا �Q0� داد1 ��1 اس6، و 5ن ه�

 |	F15006اس *$ زراع 144ر�� آ% !  �
�� ا�ر1 ^E6 5ن اس6 و �%  % اح��|

ع د$�ارهي �4لxoي 5ن آ% در  ار5س
»�N0$ و *H'ر زراعH' ن ��1 »  و� 

م اL-ا�ً. اس6�C[ي   ا��از1ا$# ار
%E�	F $ �����  اي �� ا�س ) %$517(، 

� '�-ه$� هس��E آ% �ز$	ا در ز ن ا�س
�� �����، و $ در وا�j روح Y��o	   د

 	ا$#  �Qي �� ?�$��، '��  ¾�  ،��� 
:�� %��E� ���� %0��r�5 . 5ن �Q�©^B وا

 1.در ح� �oان � ��س6
ي N02* ��س6، ع� ا� آر  	اي $�ح�

Z�b�� او �  �oا��، ه�   �Fت ه� $
 *$� ) ـ�و ه�   آ�+���(ا$��، ه�  

عxoض و ار	ل و ع�Z آ�� %�سM را  :ه
 0F	هي …اي  اي و ���E% ا 5ز��د�1	«

هي   و Z %s	Y$…اي �	ا از دور ��ا��1
 .)3ـ1 :139ا�[ داود �-( »اي %�س�E	ا دا

$� اور�+�� �ز1س	ا�م، ز$o %  ،
د$�ارهي �����1 از   :د�� ���No$	 آ1��2 

، ه	 درواز1 س� H�اي $A  هي C	ا�
هي  ز �	وار$ِ��F و S^E�، سH�o 

	H�E� ��1 از زر�Lص و '�ن  +�ر %، س
فx� . �0ه�، ��او���	در�2@ � B�' و  

» ع	وس، زن  	�o»1ارك آ�* ��د را  	اي 
��ر روح ��ا، اور�+�� . �5د1 آ	د1 اس6

                                                           
ت F	�E%  ـ   186 �	ا�Q% آ���  % ص      ـ1�|اي   در ر$

 H� ��ز$ـ	ا اCـ	 او  �ـم        . � د$?	ي ExS% اس6   ر
د �Q0` را  Q ي ��   ا��از1 ا]C  د	ـ[ي    ، ا�ـ�از1  آـC

 $� �سوي  �د  S144000=)12*12000) زراع . 



 ����م ������

 

327

ز1 را از درون، رو�# آ	د1 اس6، او در o
م آس��0%  ـ$A  �ن ��E+� ��1 اس6� 

m  P اس	ا�b* و ��Y+QE  % دوازد1 س
ت س^�+Qo 1 در�� %E�1اري ح دوازد�

�� pس�� �����او�� ع	وس ��د را �-ء .  
 % �-ء Qo	U$ آ	د1 اس6، و او را در 

�  �$��س آ	د1 اس6Es ����2 از ز$+�  . 
'��o Bارآ� را ��- {0# اس6  	اي 
 Bs %0�$ا cM %  ه�1 آ��� و2� آ+�س
 	02o س��، از ��اا�	وز آ+�س را  �2

ع^* اوس6 و آ%  آ+�س ،�، '�ن����0
��  r�5% ��ا ��« ا �ا� د  o آ��

��ب ��Q% (» . ��اه� �E14 :3آ( .
 	ع0س ه	 r�5% آ% اآ��ن در ز�	ة ا��ر 

 B  در �$ودا�� ��س��E، د$?	 �� �
�$�����  %Eوس را .  دا�	ع �$�اC	 ز$

 در   	��F	از:، �5?1 و�� آ% ��o  �$5
��د  �2# ازدواج  % � را ،دي�0ن دا�

 آ��، '% �س��  	اي �L5د1 آ	دن او دع�ت
 ��اه�� دا�6؟

 
 )27ـ22 :21(س6��0 ��ا  :ـ �0�x% دوم3

�اي � ��م ز�-ا ��او����س �� Eو در ,ن ه�
�س ,ن اس/�و ��- . ��در �Hc_ و $-' 

اح���ج ��ارد آ� ,.��ب �� ��' ,ن را 
ن را ��4ر رو����4 ده� ز�-ا آ� 1Dل ��ا ,

ه� در ��رش  و ا�/. س�زد و :-ا@ $-' اس/ ��
س�;h ��اه4� $�د و ��د��ه�ن ��Dن، 1Dل و 

و . اآ-ام ��د را $� ,ن ��اه4� در,ورد
ه�� در روز $س�� ��اه� $�د ز�-ا  درواز'

و 1Dل و عJت . آ� �< در ,�F ��اه� $�د
و :�Jي . � س��/4ه� را $� ,ن دا�O ��اه ا�/

 آس� آ� �-=�< ع�O ز�/ �� دروغ ����ك ��
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 ����, -�� ،�� ���د، ه-(J دا�O ,ن ��اه
� . آ� در د.� ح��ت $-' ����4$

 
ء �� ���Qا� �$�C:  » ي ��د رارهNح
هي ��$@ را oس��p ��اه�  �ت و درواز1

���ء (» ��Qاز ). 18 :60ا� رؤ$ي $�ح�
ز1o ��+ي ، اور�در �\	 اول �2 % رؤ$

�ح-��Qا$# يل و ا� B  ط�oاس6، ار �� 
 1�0�ء 60�س^6 از �0�x% و  ب  �Qا� 

 * ��o% اس6� .1 �$�* از 5ن  � و� 
  �	س�� ��\�ر از ا$# $5ت '�س6؟

 ��Hxo r�5% آ% در ��ل ا$# $5ت ¥
�0%، ��د ��� H�o %�  بEآ jا�	اي از �

��ي از  �oراH[س� اس6،  +0% ا�X�
%�|	F ي آب ��Xس اس6هE .0� 	Cاx�R 
ت �	د1 ه�E2، از اول x�0���J% اي از 

 Bاس6، دو� �J% اي �0�x%او|ع آ+�س� 
�� . از ا��* اس6$� RJ� 	ا$#، �� 

 را روش آ	د1 اس6،  �س²+%�	د1 ه�Ex ا$#
ز$	ا ا��* ��م ��ا اس6 آ% ا�سن را  % 

ط   ��او��  ز ���oدا��، و   س�ي ار	C
0�x%  در اس6 آ%ع��ا��# ا$� %  �5 

 ��- د$�1 ا$��داد1 ��1  �د، آ% در 
ن ��د ـ   ��s وع�ة» A�$ا، ��^% ا��  

5د��ن اس6 و   ا2$ن سآ# ��اه�  �د 
ي او ��اه��  �دH��� . )3 :21 (»و ا2$ن 

،  % و  �$# �6H اس6 آ% �0�Rx  دوم
 ��Q� ،��Q� دن��� %  6X�Xدر ح و $

�� $�Hد ���� R��V �	دQ� ،6اس %Eا�

                                                           
ء 26ـ$523ت  ـ1�Qا� $س% آ���  X� و 3:60 را 
ء B�'27 5$%   و ه�19 و 11�Qس% 1:52 را؛ ا�$X� 

��bV . 
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 ـ��_� اش o � ،�Hت ع   �د آ%  ���0
��ا ExC%  �د در �5، �	دم ��د را 

ت ����آ��، و �0��  �د آ% �	دم  �
 ^Hx�  6آ# اس2ن س�� آ% او در ��
 ). 22:25 و �	وج 13ـ11 :6 �د�هناول (

��z5 ��+در اور� ، ��Q� %  ���Eاح
$mQ  �دن   ،   �دن درون �H	��س6، ز$	ا

ل ��ا در ه	 ��C% و آ�ر 5ن ��. ��ا
�$� . ��xذ آ	د1 اس6Z ا�[ًا د$�: آ% ح�

Lص «آ% در  �ي �H	  % آر رEF% اس6 �
ف اس6x� %2�� و �% ، )521$% (» '�ن

 -�' %s @L� در �H�o1ه���د،   ���2
 ـ ��د  +s %0% '�- در ��ر 5ن 0�5ر ��

 B�' * XE� ذ�x� ن  و وس	اس	ي  B ا�س
 ه�ف و ـ�H	H� ،	 در ��ر در  ��ر ـ��ا$@ 
  !ا$# اس6 ا��*. ا��* اس6اJ+� ��|�ع 

-�� pاز ��ا،  +0% از �س� H�o %� . در
$�0 از $5ت آ% ���Ä# ا�Lه�6 �س�p اس6، 
   1�b ��ر��� و �¸5$% اي در ��رد �

 : % �	ح ز$	 1��5 اس6، ��ر ا»�
»Ä�H$ %ا آ	1ز$o ودا�� و � ��ر �

o �b ��ا6$�» . ��اه�  �د�ز$
و� و�� $�ح� از '�ن ). �19:60ءQا�(

	H� در �b¸را�o  	اي  �ن ��، ع
د1 ��xEآ�� �� اس �$�C :» ل�ز$	ا آ% �

  	1 سزد و '	ا4@ �5	ا ���ر ��، ��ا
ن �� $�0 هسE  	1و ��ا ».اس6s %آ ،
»Ä�H$1 «H�o ،6او اس ن اس6«H� و » ��ر

�� 6Q E� آس� آ% او را H�o  ر «آ����
 �  را ��» ح�ت$) ، ). 12:8$�ح�

رت �ن«عH� 6  -رگ ،»��رX�Xح Bس�� 
ه  و ا�6«  :ده� �2ن �� را در ��رد ا��*
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 ـ) 524$% (» در ��رش سAL ��اه��  �د
��� $�Hد$ن، '	ا آ% ا��*  ا�6� -�� ه

��H� م�� A$6ه�1 .  اس2� %0��r�5
ز اس6  %s د:، دروازة ا��*  % روي	آ .

��رت $  ¢	وت، ه�ش، ،  �ون ��o%  % �¿اد
رم. ��xذH' 6X�Xل اس6ح�. ، ا��* �	�

�ل و ع-ت ا�6«� 0�5ر » ه ،	H� 1�0� در
$cM Y و  ��Xم ح���bد، ��ي cM در ه ز$

0�5ر �� د �، �Lص و وا� در ���� �5�
آ�+� آ% �YL 5ن،  	اي 5ن در �\	 

$Y وا��Q. داردX1 ح?$�5	، در و ، �
ن ا��* ��Xس و ا��* �ت اس6s. H�o 

 * X� ن را از ح��ر در'�-ي آ% ا�س
1«دارد،  ��او��  ز ���C « H�o اس6، و

 * آ% '�-ي Xح��ر در� %Eس$ا�سن را �
 ،�$ ج �م او در د�Fدر��او�� ���^

�� اس6ح�ت  	� . 	ة 
��Eس0% هس A$ ف	Z دو H�$ا1 ، ا�� 

�N+�ب  	اي �ت $�F از �س�p ا�سن  % 
1 ��د �C*آ�E� ،�� و ��ا1 از ح��ر   

��ور از$	ا  «:��او�� M	وم    	C
هن ��د، � ����0 آ% �C در �Eهس 

 .)24 :8$�ح� (» ��اه�� �	د 
ا$# و  '�B اس6 ��م س	اس	ي ا��*، 

 در �0�x% $�ح�،  و��م در ا$��
�+�ر ��1 اس�6E . 

 
 
ز1 ��ن د��  : س�م�0�Rxـ 4o
 ). 5ـ1 :22(

و V-ي از ,ب ح��ت $� �  �)�ن داد آ� 
�او � /g ر و از�H$ �در�)4�' $�د، ���4

و در وس� ��رع ع�م ,ن و . ��د $-' �Dري ��
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$- ه- دو آ�4رة V-، در�/ ح��ت را آ� 
,ورد �ع� ه- ��' ���ة ��د  �' ��دوازد' ��

ده�؛ و $-(��ي ,ن در�/ $-اي ���ي  را ��
و د��- ه�E ;ع4/ ��اه� $�د . $��� ه� �� ا�/

�ا و $-' در ,ن ��اه� $�د و � /g و
 او را ع�Sدت ��اه4� ��د��)�و :�-ة . 4$

او را ��اه4� د�� و اس\ وي $- ��)��� 
 $�د و و د��- �< ��اه�. ا�)�ن ��اه� $�د

اح���ج $� :-اغ و ��ر ,.��ب ��ار��، ز�-ا 
�ا $- ا�)�ن رو����4 ��� �� و =�  ��او�(�

 . ا$�ا>$�د س4cH/ ��اه4� آ-د
 

�� Mس�س �ب ��Xس در ا$�� آEآ 	ا¢
 س	 '2^% 5ب ح�ط  �س�+% س% �x	 از .اس6

ء  m اس	ا�b�?2�� *�b ��1 اس6، ��ا�
� *�b�$��� * #Zي و�، و )18 :3( از �
ل��و ) 9ـ1 :47(��ي وZ#  حB  در� �ح-

 ). 8 :14( وZ#  از ��ي �Q  �آ	 $ي �ز
ب ��Xس رود��% اع�ز�Z5لدر Eي آ-�� 

ن ��$	� � $ .½�Cز�� %� ا$# رود�
 آ�� ��ا�X� %��CسB ع�H عY�E را س[اب ��

، و )8 و 7 :17 ار��ء  و 3ـ1:1ا�[ �-(
ن ��ا ا$# �	$ن در ز روح «و�� �

 �Cز��@v« Pس�o H�o %1 اس6، آ�� U�J�o 
). 39 ـ 37 :7 و 14 :4$�ح� (��د او اع�م ��

ت ل�ح-�رؤ$ي �b-� ��Q  6 درX�Xدر ح 
��% رؤ$ي $�ح� اس6، �  *� و در�6و �

	  % ا$��	ف و Sآ�ر  و  	« :رود��% اس6
 ��راآ� ��اه� رو�5��b�	ف ه	 �س� در�6 

ي 5HC	  %1 ��2د و ���1آ	�¿� S  يه
 1��� 1 �$�X�j ��اه�  �د و ه	 �S5

ز1 ��اه� 5ورد ز$	ا آ% 5 @ از �«oXَ س�
  	اي ��راك و  �ري ��S5 1��� د و��
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 �6H ع�ج ��اه�  �د S5 يHC	 « 
ل(�� . )12 :47 ح-

هي ا �Eا�b  و ��o #$�^Hازن 5ن در  ب
 �6N و ا$# ر�E% آ% س	اس	. ���ا$@ اس6

ب ��Xس را ��^�د1 اس6، �2ن Eآ @v @�
ن در z5 س�م از %x�ده��ة ا$�س6 آ% �0
 @�$	F5 %�|	F ا$س6 از %J�� ،�E2دة ه	�

ب ��XسEدر آ . 
 �5	 �	د1 ر$# v@ دا � آ% درع��ا�

رت  �د از� :ه�Ex  % 5ن داد1 ��1  �د ع
» 6�tC ي اول درا¦ل s% …ز$	ا آ% '�-ه

%  % Jح�). 5 و 4 :21 (»سزم �'�- را �� �
زr�5»1% آ% �س�p �5	ا o ي در »د��$ 

 6X�Xز1«حo @$��28:19 ( »���ا ( ،�����
 . �	دازد �� 

ب ��Xس Eب آ  BLاو�?��?' @�$	F5 
ن را �oسP ��او�� 2o	p$ آ	د1 اس6، و H�

ب ��Xس '?��Eب آ  #$	�5�? �$�. X+� 6
$�@ F5	. د�� را 2o	p$ آ	د1 اس6

�0%  �د، �r�5 ن آ% ��اه�  �د�r�5 و، 
	o A$ان�` آ	ا اس6،  �0�� �Cز��   

ري »ا و  	�1از ©6 �«ز$	ا آ% س	'2^%  � 
��  %  ن  ، »�رع عم«��د، و از �5$	�
�� � در ا$�� ��o% آ��� آ% روح از . $

  اس��6ر و �س	H�o %� 	ت �س��، و 
 دارد % ��?ـF	s %0+  ��$% '�- را �5 ��
» -�' %s اس6 و دروي -�' %s از *��و او 

م��،  $mQ )17 :1 آ�Lس�ن (» دارد
%�ن¬ رود�Eو در�   �Nرت 5ب »���ا$@« ه

ا و $5ت (ز��1 و در�2�s 6% ���1 ده��1 
ر��، .  ��ا 0o	ار ��1) 2o % 	. 	¢در ا

دو ع�N	 ���No %  �$$	 سدة ���ا$@ 
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ي  غ، اآ��ن ¸  :اF-ود1 ��1 اس6
ن Eس�  A$ از %EF$ %Qس�o  ريE�س

ن«ح�ا   اس6 و �H	يCز�� j�k در� «
��$*  % در �2X% ��او�� ) 20 :���3ا$@ (o

عت  -رگ ا�6^Eد$�1 اس6 ��¤1 ا�	C  .ه
%2X� %�5س6 آ 	ق د$?	F  *�هي ���ن آ

 . ��1 اس6
1 ه� ز�ن آ% 6�QL  	 �¿اد ا�سن ��5

ز  % �ه �� �6ا ، اس6xدار��   �$# و. 
�� %�L6 اوX+� %�2 اس6 آ�� �$�. �$  . 

 ،�� %Eدا�	  pس�� Pس�o 6�QL ��و� و
 �$F5	�E  �$�� @�$ر$¨ r�5% �� آ%  

�� :  ،-�' %s -آ	دم ��ا آ%  ©6 در �	و �
آ��� و     ����، او را ���6 �� او را ��

در روز �ودا�� و  �م او {�Hر ��1 ا��، 
 . آ���   او س+��6 ��

 
رمـ 5H' %x�0� : �� tF��د  آ�م ��ا �
 ) 10 ـ 6 :22(

و راس/ اس/ و  ا�  آ1م ا�K« :و �-ا (�/
�اي ارواح ا���Sء .-��� ��د را � ��او��
.-س��د =� $� 4$�(�ن ��د ,��� را آ� زود 

� وا�s ��د،  ����$ �و ا�h4 $� . �)�ن ده
س� آ� آ1م ��Sت ����$� ح�ل آ. ,u زودي ��

 ». ا�  آ��ب را ���' دارد
و � ، ��ح�4، ا�  ا��ر را ��4�م و د��م 
 و :�ن ��4�م و د��م، ا.��دم =� ��

اي آ� ا�  ا��ر را $� �   �����ي ,ن .-���
�' آ4\eر « :او �-ا (�/. �)�ن داد س�Vز

 ��S�هس�\ و $� ا �= �$ /�����، ز�-اآ� ��
� آ� آ1م ا�  آ��ب �ع� $-ادرا�/ و $� ,���

��' آ . را ���' دار�eا را س�و �-ا » . �
آ1م ��Sت ا�  آ��ب را ��- ��  ز�-ا « :(�/

 ». آ� و�/ �Jد�h اس/
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بEع��ان آ+� ا$# آ،» %x� .اس0� «6

 6xاز ه A$ 	ه p$	2o اي	  �#$	�5 @v 
� �	دة� @$V% 1دxEاز ا$# ع��ان اس 

�س^6آ	د1 ا:، و اآ��ن ��|�ع ا$#  ،  mQ$
Rx�رم�0H' آ% '?��%    و %�|	F #$ا
، ��د را  % �Jرت ا�سن، 0�5ر �Vد ��ا، 

0�x% اس6� A$ د�� % �� %  . 
ن $ا$# F	|�%  ��ر س	  سE% در �

6F	C ار	� ��$س، «  :�	د1 ه�Ex ��رد 89 
» B و راس6 اس6 �ز$	ا آ% ا$# آ�م ا 

ر  و در ا$�� '��0ة آ�م 0�5.)5 :21(
ارزش  ��د و در را �%   روش و ��|�ع،  ��

ر �0�x% ��او�� از ��دش، �Eو اع
او�� �روش �. '�-هي  ��2ي $د ��?[:

ي S2�s% ا$#  �د1 اس6 آ% از Z	Y$ ا�س
� 	C-$�1 و J �$V غ�م ��د را ا �� �

 اش  $?�%اع� از Z	Y$ �س	 �ح و در ـ
 pن �ا�ع�(ع�س� �س��* از  ا�.)1: 2� 

1 ��ت �س�p در �س� و در ا$# oس� آ�.
ن، H�  Pس�o»ء��ع ���0ي ا�^Eو »ا� 

 Y$	Zس�س از»	Cل رس��ن�1 و� آ% »	 �
ش ا$# ��د. ����ان او  �د��F  زيس

%$5 ��2 �ي (او�� ����ي د$o %��C	 ه�
 ��رت)  �?tا�E% اس6 ���اي « در ع
� آ%  ارواح آس�: اس�E�6ّ+� ��1 »ارواح

2ن  0ر  0F	در ا را ���رت ��+�و 
 .  ا��  	د1

رت وا��Q ��د�ن � وو� �X@ در�2ن H
 * ا�0ر اس6�2ن 4[ ���6�Q ا�سZ $ . 

r�5% آ% ��رد �oاYF اس6 ا$�س6 آ% 
�� را آ% ح�+@  �د��، ��ًX��$�X دXح 

� S5 Y$	Z د�� آ% از� �   حارواا  S5 
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335

ر آ	د و EFراع�م  $س6  ��  اL-ا�ً
���� . 
2ن ا$�س��6|�ع و �ا��ري را آ% « :��

���� j�$� زود وا���.« %X+ح  و ا$��
ب 0�5ر اس6 آ%   �	وع د$?	ي Eا$# آ

 ،» -ودي« واژة ،��1 اس6، �5 آ% د$�:
1 ��5 �  % ا��ري اس6 آ% در 45ز �?

 5$��1   ه��ز در ز�	ة ، �ز�ن  دا��ل �
ب ��Xس Z و� در 1.ا�� د1  �دوراي Eل آ�

��ت� هي دا��ل، ��م وا��Q ��ا  ح�  
 �$2�s% ا$#  �د1 اس6 آ% '% '�-ي  

 ،اآ��ن ا�م ��د  ح6X�X، ر و دـ -ودي 
 »Soon«ه�b آ% $�ح�  	اي  ز$	ا واژ1
د1 ��xEآ�� اس mQ� 6در« {0# اس �� ز�

oآ� « ر1  وس	ع6 «و $�  �ون و 0$
]��o «��م  % �# . را ��-  	س��

�C$� آ% ا�	وز '0ر آ�� و '%  ��
 #� %2X� �2 و$��. F	دا '�س6 	اي  �

��ل �o را �«X� 6�ب F	��دم و سدر و�E
دوم (» �6 آ	دم عدر روز �ت �o را ا

ن �E�	�2:6 .( 
ا$# �Fر$6 ��ا�b  	 �س	 �E^	آ- 

 از روش ��ا � عاي %از �5آ% او ��V :اس6
 در ��ن ����ان  	C-$�1  و �0�x%در

. اس6،  � 	ا$# او ��د �+` ��|�ع اس6
 ر�6Q �س	 ،��د  وا�j ��» -ودي«r�5% آ% 

ي آ+�سي ه$�0 از ��_� o	$# دع. اس6
ن �E�	���د و   ���ا ���22:16س�p در اول 

 @��»Maranatha «�� �� : ) ،��او�� �
+U ا$# در��اس6، دو ��اب �E و).! �

�� �س�p  % ز�B و ه� '�B :داردH� 6Qر� 
                                                           

1
 .32 �	ا�Q% آ���  % xJح%  
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��5ن او  �Nرت �ت ده��1 و ��او�� در 
ر و  �آ% .	 %» �Fر$�«Cدر ا$# روز 

 . ا$# سع6 اس6
 ش ارز ��داتذو ا$# ��|�ع در 

»�2Eن ��ا ��»��داآ�6 . ده�  را �2��
 Y$	Z او از»�ب ت��Eي ا$# آو ��� » ه

ب ��Xس، ���`  	Eآ6  آ6 ��آ	د، و  ��
$� آ% آ�م او S5 %  %ا$# اس6 آ %+Jح

��د را از Z	Y$ ع�س�  دار��، را �?% ��
��رت . ���2س� هآ%  ر» �?�Hا��«ع

 د1 ��1 اس6 در ا��* $�ح�xEاز 5ن اس
 mQ� % » دا�� %��o ،�Hي  % عF6، و[xح

ت ��»  %^�+Qo $ 6Q$	� ��  . *Jح
 %QLأ��o�o% و ���ب ��Xس دم   عEت آ
%x�ب �0Eو آ،   -d� ��� �% ا�

دا�سmE ه،  +0% ز��1 ��ن روح�� در 
 . ز���C اس6

ارزش ا$# ��م در �No$	 4	$� از .	 % 
 ،�� %ExC �0% در ا$���r�5 ،$�ح�

ر د$?	 ��د را  % .�Cاه� ��1 اس6�0$ 
ي $�ح�  ?tار: و �Jا$�  ��2: ـ �

ه	ًا[ s�� %ا ـ آ�J ن  �$�C» ودي- 
ر �	ا …5: ��Sز ]m0� 1ا آ% ه� ! ]س��	ز$

 �o هس  6���E�…�� ودي-  A�$5:  و ا «
ن ). 16 و 12 و 9 و $57ت (s #$ا $5

%E�	F  دن�V 1را از س�� اي اس6 آ% $�ح�
���V jد؟ $ ا$�0% �س�p ��ا اس6 آ% 

�t$	د؟ Jح�% ه�E2  اي را �� '�ن س��1
0ن ده��1حo وي  1 $�ح�C�$د ]�do #$	o

�� در '��$# ��رد  % 5ن . اس6�� �
%Eدا�	0# اس6  �} ،ا:، و� در ا$��

  %Eر دا�\Eا���� آ% ا$# Jح�% آ% 
0�5ر آ����5 1	X� #$�% �	آ- ��ر ��ا 
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�� 6�N�� ،��اي را آ% ه	  آ���1 هي �[1  
�� 6�ر   $�ح� Jح  2o ص آ��� از ه���

در . ده��، و� ا$# ا�	  س�ر �02* اس6
 pو �س� %E�	F %'	C ،م ��ا�را �%   آ
$- از $�0$?	��، و� ^E� 6�N�� دو

م�� �� A�0xo * �2$ن 4[از .  ��� ه
�0% در $5ت �r�5 1�0�	� @$V #$ا Y$	Z

  %x�0� %�Lاو،�� %ExC � %%x�اي   �0
س�p  % از ��ا  % �س�p داد1 �� و از �

 F	�E% داد1 �� و از F	�E%  % $�ح�
 داد1 ��، � %  داد1 �� و از $�ح�

اي ا��Eار   �ون 0�5% در ه	 �	ح+%
 	ا$# r�5% را �  ،� ��او��$@ آه@ $

�� r�5 ،�$�C% هس6 آ% ��ا ExC%  آ% $�ح�
 . اس6

# H در وا�F j	|�% آ1و �\[ ا$# ا$�
ب ��Xس اس6 Eي آ	اس	دن س�  �� وا»

 %J�� �N� %  ب $�ح�Eور ا$�0% آ 
ب Eود1 ��ن  % آ-Fا �N��Vدن و �%  % 

�� ��$�o ،1 اس6 را�� %E� . آ�� ��Xس، �?
 
6 *�^0o ،ر ��اـ �0�x% ���� ـ آ
 )15ـ11 :22(��د  ��
$�ز Hq\ آ4� و ه- آ�  ه-آ� ��q اس/، «

� و ه- آ� ع�دل ��T m�S� اس/، $�ز m�S�
 آ4� و ه- آ� �^�س اس/، $�ز ع�ا;/ اس/، 

  ».$�ز �^�س $)�د
,u و اD-ت �  $� �   و ا�h4 $� زودي ��«

. اس/ =� ه- آس� را $� حس< اع��; JDا ده\
�  ا;� و ��ء و ا$��ا و ا���� و اول و 

  ».,�- هس�\
4�  �����wل ,���� آ� ر����ي ��د را �����

�ار ��4$� و $� د=� $- ��ر�/ ح��ت ا
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- در,�4�، ز�-ا آ� س��ن و ه�ي �� درواز'
�-س��ن و  �Dدو(-ان و زا���ن و ��=1ن و $/

ه-آ� دروغ را دوس/ دارد و $� ع�O ,ورد، 
4��$� $5ون �� . 

 
م �� � @�$	F5 ردر  غ ع�ن آ

 ه� آر )2 و 1 :���2ا$@ (E�+� در ،
ري �م �� ?Eرس) س	ا�م ). 30 :19$�ح�

م ا$#   %:�J �$�Cاي ��ا در F	دوس ��� 
6 :21(» �م ��« :�	اح* ��o% آ��� .(

%J� اي اس6 از $5�o آ% ��@ روي � اس6 �
ب ��Xس Eآ %�|	Fدر ��رد�o	�5 8ح��  

$#  ���% آ% ��* ،»ا��ر �5	 «$	�5 
 pاس6 و  % وس�+% �س� @�$	F5 ا از��

 �xC �# اUL و $ «5ورد1 ��1 آس� آ%  
�Eهس HEا و ا��E و ا «� % Lا %�ه�6 ��

. �Y+QE  % ��ا اس6 1 ،آ�� ��دش ا�ر1 ��
�J% س	���6 ا�سن اس6، و %$511 � ،

�� ��  %Eم دا��Hx� %ا�� س�o .11 :22ر د 
0س� ���% ا��رز دادن دارد ،%$5Qا� 
ه� ح6L ) »��ب  ش«، » �  ش«(C $

 » �oا��  �  �� ��«(.�$- را دارد $
»�� ��  و� ،)»�oا�� ��ب    ،6X�Xدر ح

0��Hx� %  �2�  %xم � ����$ %k	o
�� A$ت �-د�\	، از ا$# �X�% . ��: آ+^

ط �oدر ار %x�ب  �س6 و دوم �0  -��
ب اول ���ا$@ ��  ��، و از 5ن    

� آ% ��او�� QFا ا	اس6، ز$ %EF	C mرو�

                                                           
 19 �	ا�Q% آ���  % xJح% ـ1
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5ورد در ه	 دو �س^6 �2 %   % ز ن ��
��	?$�0$1. 

�0% در 5�r�5 6xC ز، ��ا4» �$رو��
��  «�� �$ 	ا$# در �5	 !و رو���  

�% و QZ���- ��او�� '�ن آ��� را 
 ?tار ا$# ��ص «  :�5	ا�%  �ن ��اه� آ	د

�� و 5ن ��ص ��Xس¥ 8�� و از 5ن �س ،»�
حآ� از « ا$# آ+^ت .ا$�B�r ��اه� ��

�0 ��آ% در 5ن ه� » �$�اري  ���% اس6
�د را ��اه�� $6F و ��اه� و ه� �	ارت �

و�0�E% ع�ض ��ن 4[{0# ��اه�  �د، «��5 
و�� آ% د$?	 F	6J  ��2ي  	اي �o % از  

$0س� و F	�J  	اي آx	 از س�ي د$?	، 
 2». داد1 ��اه� ��

�0% �	دم را «اC	 B�' اس6 آ% �'
ر �	دن و  �Q از 5ن �ا $X� �F	ر �-0$

 داوري در و و��ع) 27 :�9ا��ن ع(» اس6
$� آ% در ا$#  �ن و ا�	 Hه�C5 @��

5� 1��5 �?2�s دن�  ËJ� Ë و $J از 	
��د آ% از $A س� �  اس��E� ،6% 5ن ��

اي  	اي ا���وار  �دن  % ��س  ه�� ز���%
$� دو�� $ ز��1 ��ن ��د ��ار:، و  

 H�o آ���� را  % ع��ان �Cدودس� ز��
از . د،  rس���F	6J ع�ض آ	دن د»ي ��

                                                           
ل دس�Eري    ـ1QFا )       ��در �	ا�o %  %Q	kـ% $��ـ

ــ% oNEB	kــ% ) ��ــ�ا$@ k	o و  �ــ�2 در JB) » در
ه@ ادا�% دهـ�         �C %  ره0�C %ار آt?  لا$�ح

آ�@ ادا�% ده�     �ك  % ��، '�ـن   )و 4[1 » و �
 1�� %k	o           نل $��ـ��، دسـ�Eري ز�ـQFا�� آ% ا

ده�� آ% '?��% {0# اس6       و �2ن ��       ���، حل �� 
ه��  ب   x� ري �   ه، ���� را از دس6      ��@ ا�?$

ز دارد  �Q� .  % ��Hxم وا
 xJ305ح% » اس�6$ «2
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 o	س :�62 را  % دس6 5ور اC	 س�ي د$?	، 
���  %E5$% . از دس6 دادن 5ن را ��ا�

آ� ا$# F	|�% و �2ن ده��ة �oآ* = �12
$� اس6S . 

ً^�XE، �س	ن �5�  �Cط  % ز��� 	� 
r�5% را آ% ا�م « ز$	ا  :آ���� � اس6

ن » داد1 اس6s j�اع^� اس6 آ% «در وا
 pم داد1 اس6در �س�ن اع^� «و » ا�s

اس6 آ% ا�ز1 داد1 اس6 �س�p در � ا�م 
 ».ده�

 ا�سن S��+� 	\� آ% از %�Lاو @�$	F5
 از 5ن 1 ��1 % دسF 6	ا���� س�	د$ 

1��� *Fا��، در روز داوري دو ر4  1
ز$	اآ% او هس6 �5	، . .�$� ��اه� ��

%0 45ز��r�5 ن$�0% اول و ��r�5. 
�?	 ا$# هس��E آ% '% 15 و 14ت $5�  

و '% آس� در  ��د،  آس� در �H	 سآ# ��
2ن . �رج �H	 اس6Lآس�� آ% ذات و اع^

 �x��(Pariahs)رهي » ه س «(�	$	ا�% اس6 
%+M ي��ل �م هz ��	� 	H� A$ U�£آ 

�� ��آ�� آس� از ورود 1.) ��� آ% �
$�.  % �H	 ��او�� {��ع��S5 ز 0% و��

 % ورود  % �H	 ��ا هس��E، ا$# ا�ز1 
را از Z	Y$ اع^ل ��A ��د آس` 

  �0	د1S5 6آ	از ا$# اس6 آ% ا��،   ���
%Eس ��د را �س�L S5  ا�� ـ» ��xس

���ر آ%  % و » ا�� آ	د1s در  14 :7$�ح�
C%Ex  ��»%E1 �س	6 .»ا�� در ��ن  � و ��

  % ع��ان �ك ��S5 J ن درCpس�� `�+، 

                                                           
�RX �س ـ ا�ر11Z %  6ن  %  اي اسEي ه��وسه

م �ر$ه ـ م�. 
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�� S5 %  را Yا$# ح  o از در�6 «ده�
 . ����� �� �	1» تح�

 ،r�5% آ%  	اي اوBL ا�سن {��ع ��
 * دس�س� اس6�ز1 o ن. اآ��ن  	اي ا�س
 %$5  11و r�5% در �Fق و در را �%  
 :ExC% ��، در ا$# %$5 ��J% ��1 اس6

دا دس6 ��د را دراز آ�� و«�از در�6  �
 ا � ز��1 ح�ت �oرد و�v %EF	C -�

�� ). 22 :���3ا$@(» �
 
7�2� %x�$� ��ا  :ـ �0S 6آ	و 16 :22(  
17( 

�  ع�س� .-��� ��د را .-س��دم =� �� را «
�  ر�)� . در آ�Hس�ه� $��  ا��ر ���دت ده\

 ». و �سO داود و س��رة در�)4�ة aSQ هس�\
 و ه- آ� »!$��« :(��4� و روح و ع-وس ��

�� ��و ه- آ� =)�4 $���، » !$��« :�4د $���
از ,ب ح��ت  $���� و ه-آ� ��اه دارد، 

���/ $�5د $�«.  
 

 %J��س^6 اول ا$# �	د�Z %  1ر � ¨��
 %x�0� ،@�$	F5 ،*ا�� ، % F	|�% آ+�س

ب . و ا��ر �5	 �	دا�E% اس6Eن آ$�
 %0��r�5»س�ن�C «��  رت اس6 از��C$� ع

»$S س، ��ع� �[وزي�X� بEاي آ	  �
 A$ز�� A$ اوج %  A$د-� ���xz آ�� از	o

ورد�� � 	Zو اآ��ن » �	�1�0 را  % �
$F�20� Y% ��اXم ح در ،در �س^�2� 6 �

�+�ر ��1 اس6E� %$5 دو . #$�Cداود  -ر
د NE�د ��ل و اV ،*�bا	1 اسد��

ز �  -ر�C ا ساس	ا�b* اس6، و� ع�س� 
. س6واH�o %� او»  ]��س	  -ر�C داود آ

 *�bا	1 اساس6،  +0% ��او�� و �د�
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 ��او�� داود ��- Bاو �rs. ��$� اس6
�� ��اس	ا�b* اس6، » ��ر �ودا��«او »  

 *�bا	از ا$�0% ��ر اس *�� 6X�Xدر ح
��* از s% '�- اس6 $�داو  ، $���، او 

ء 41 :��22 (�Q6 :9 و ا�  و 58 :8 و $�ح�
Lن سآ� او در دو آ�م  �ن .)�1: 17
 ه� ��ي او و :»ر$2% و �س* داود« :��د ��

ب او، ه	 دو اه� XعXL از 5ن اوس6 و `
�rsB 6ء اس5$% ( اول و �5	 و اUL و $
ر$q را احZ% آ	د1 ). 13o 	اس	او س

 . اس6
رة در�2ن  «�6²س�س در هEسp�J «

 دي Z+�ع �ودا�?� اس6، و  % ���
 ز����X� �C% ز���C ح�C �X�X$� آ% ا$# ��

 در د��$� اس6 آ% ��اه� ��5، و  
%E�	F دنEس	F  دت،  % �H� #$ا اش  
�6 را �2ن ��M �� نده�  ده�، ��رت را �2

ده� آ% ����اه�  و ح0^6 ��ا را �2ن ��
 . ا$# ا��ر را  % �+�ق ��د 0�5ر سزد

���C   �% در ز�ن ��،Z	ح ح6X�X ��ا$�
ودا�?� و �% ��د را  % �	دم و �% در �
2$ن  اع�م ��H��C %0�دارد و 	اي �5

2$ن �5د1 �5د1 ����ن اس6 و د»
 *  ��ش��C��5$�  % �س�p اس6، ه	 ¦\% 

 ع	وس ـ آ+�س ـ ،ا�	اء اس6، و 5ن اس6
�C$� ز$	ا  آ%  % دا�د ��د ��ش ����5

روح  % او Qo+�� داد1 اس6 دع آ�� 
  ).26 :8رو��ن (

��؟   B�' R�2o  	آ� ��،$5 ��ا���1 
ق �	اآ6 در Z	ح �+�* �ت E2� $5

��؟ ا$# 5ب ز���C اس6، �5د1  	اي  �� 
 ��ا���1  % س�H در �Jر�o آ% .�����ن
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 �س�p را   ��5ن  % س�ي او و د$�ار��د 
���� .  	آ6 $�F از او، �oارك  

 
8�Exه %x��� ��ا  :ـ �0S 6�QL)22: 18 
 )19و 

�ت ا�  آ��ب را Sز�-ا ه- آس را آ� آ1م �
ده\ آ� ا(- آس� $- ,�V  $)�4د، ���دت ��

�ا $��1ي ����ب در ا�  آ��ب را � ،�$��Jا�
و ه-(�' آس� از آ1م . $- وي ��اه� ا.Jود

�ا �ص�< او را از � ،�ا�  ��Sت :�Jي آ\ آ4
در�/ ح��ت و از ��- �^�س و از :�Jه��� آ� 

 . ����� اس/، �sc^4 ��اه� آ-ددر ا�  آ��ب 
 

0�x% آ%  دس6� %  `+� � 0F	 و $
�o %QL�� %��Eأ���  م   دعًQ�� ��  

���` 5ن ��اه� �� آ% ا�سن ا$# $5ت را 
ه	 ��ع . �����در ارزش س�ح� ��د�ن 

0ري E$# دس	س� از ا$# �5و اF-ودن و آ
ب ��Xس ع�ا�` و��^� در 	 داردEآ @v. 

	Cا ا	ز$) �r�5 ن�� 	رس�،  آ%  % �\
 � 6bا	��ت ) ��2ن داد1  x�م �0�

بEس در ا$# آ�X� بEوآ  ًJ�N� #$در ا 
 1�� %J�ب �Eدة آ	$# �	�5��� و  

��،  17 و 16ح�اآ£	 �	آ- روي $5ت  
آ��� '�-ي  % 5ن   � �	�V 6bد$?	

F-ا$�� $ '�-ي از 5ن حtف آ��� ز$	ا�  
بآ%Eرت .  ��دش ا��* اس6 ا$# آ�J در 5ن

�  از �و ز���C ��د،   اF-ود1 ��ه��$�  
%EF	C��  *^ع0س،��د و ��ا  % 5ن ع  ^QLا*  
ن . ده� �2ن ����$� ^C #$ا 	  	Cا ا	ز$

 %ExC ب ��دEا در آ�� %r�5 %آ ��� 
j��  آ���1 ��س6 و  اس6،  	اي �ت �$

 در اL-ا�تاC	 �Noر آ��� آ%  ��Q از 
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ب ��ا ا|� هس��E و �  �ون در �\	 Eآ
�� S5 �F	C  %� س� ،�� �oا��� �ت  �

 ا�	ار آ	د1H�o  ،ا: از ��ا �� ���ا���
 %0+ )6L ع^* ��د، ) در  �o	$# ح 

�� از . ا: ادعي ��د را ¢ 6 آ	د1EسC
 * 2v@ اس6، ا� ��دس	ي ��\	 ��او��، 

ه� اس6  	 �C %س  ع+�% روحآ�رآ�را��XLا
ن ا��* Cده�� ]�do 	  %را آ ��QL و 5ن

1C�$د ��Y 5ن  �o 6H� %   ،نهي ��د�
ك�E2وع�1 داد1 ��1 اس6، وح  �X�Xح #$	o

ن آ�رCآ��� *$��o #$واس6 آ% ا  	دس�� 
�� @$��Eدر �س ���  . 
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 21 و 20 :22
 1	�=� 

 
ت حJ* اس6� -�� %x�  �ون �0

 
»$��� در �  %Eدا� 	Z� %  �$ن  

�6  -رگ و F-ا$M %ةآ�� H�o او�� و�� 
 	Zv %آس� آ ،pع�س� �س� ت ده��ة ��
ري ^2�  jF �	د و در �	گ ��دش ���
 6�M %X�¢دس6 5ورد، و در و %   	اي �

 �X	ر �Vد و  ���$@ ر��ز ��Xس را  	اي
د، ه�2اري �ودا�% اس  6	 oس+� S ن�� 

ن$��	$t��  .«1 
ر �Fق ازExC ب دعي ع^��� آ+�سEآ 

و B�rs » ع2ء ر ��«در را �%   �	اس� 
دن S د�� »��^Qo « ع��ان %  pس�� Pس�o

2�% و �H	ي اس6 از 45ز � ،% 2� %X�¢و
Z	 .و ا��Eاد ز���C �س�ح�� %  � 

ل اوا�	 �س�p، ا$# �	اس� را ا�م £Eا�
س6 آ+�س، r�5% را ���ه�، '	اآ% �زم ا

                                                           
1
ب دعي ع^��� Eاز آ *X�  
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�$V 6\FM ،6اس %ExC او %  @$�. آ% 5
ه�� آ% ا$# C5 � �v اآ��ن»�$از »  

$�«��ع 5ن  « ، 7 :3ي ��س6 آ% در $�ح�
 از س	 �� ��L«ـ 1��5 اس6 � �$د � 

ـ A$ �$�� �L�o اL-ام ح�C . « �o	د$�
 �F %  �0مM ،�$�� �L�o ون�  اس6، و �

��Eهس .� B�' نC6 آ���+x4 %��E� ي�$�
ع2ء ر �� و (از ا�م �	اس� �Fق 

��^Qo (�V  � �v pد، و ا$# ��رد را �س���
و$� ��|�ع� � �Cداد1 اس6 آ% ز�� p�|�o

و �% » ��5ن  % س�ي او«E%  % ساس6 وا 
دا�� �	اس� �tه� ـ ��5ن  % س�ي او،  �?%

1 و ا_ن �C 62 ازCز����ن آ�م او،  
ا� C	'% . ا$# اس6 را1 �ت % او، 

�$Sر ا_ن $A ا�	ار درو�� از �H[ا 
ء $ س�Xط اس6X  %  �0مM 6$S آ% در 
ه	ي �	اس� �tه�،  ��[ ¯xح ،��� 

%L�X�  رات�Eع6 از دسZ6 اH� اي اس6 در
 . ��او��

دن �Y+QE  % ر�o % آ	دن و ا_ن 5و
»�$اس6 و اL-ا�� اسC ،6	Qo �F^�� و »  
م �	اس� ع2ء ر ��ا�،» �$د$?	ي »  

 . از �X�% �\	 ا�م و]�x% اس6
 �$�رت ز$��6 ـ {0# اس6 � '�B عM
�ق Zا %x�ب �0Eن حس  % آs را  

��$V . #$از ا در  س�ري از xoس[هي �
ن �2ن داد1 ���r�5 ،بEد آ% ا$#  آ��
ز1o م حوي ���رت ز$�اي ��س6 و �%  ع

�Xس^6ح� 	$هي  6X �?	� اس6 آ% در س
���ب ��Xس در دس�س �Eو ا$# . آ

0رC[ي ��� از $5  �Eب %  �س  #$	�5
او آ%  	 ا$# ا��ر �ه�  «:�0�x% اس6

ن ،»اس6s ،6م 5ن ��2ص اس�Hx� %0��r�5 
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 ،pع�س� �س� %  در R$5 دوم  ب آ�م �2
دت ع�س�«$mQ اول، H� «��  mQ$ ،�� 
ر�ععF *^0� A$ رت�J %  ق را�F ت+ �

رت �» از«�o$�� آ	د1 اس6 ـ $mQ آ% ع
 Pس�o PXF دتH� %آ� از ا$# اس6 آح
�س�p 5ورد1 ��1 اس6 و �% ا$�0% ��ص 

��دت داد1  H� او 	ي  	اردي . د$?��
دت ��H� آ% ع�س�  % 5ن  Y$Xده�، ح

�� %x�0� ���0�5ر ��1 اس6 .   � 	 
ب Eآ ��» ��ر«���� اس6 آ% �oسP آ% �

داد1 ��1 و �oسP او  % F	�E% » �س	« % 
 ��Hxo ��1 و س�س �oسF P	�E%  % $�ح�

 %و $�ح� ��- 5ن را  . C ��Hxo	د$�
). 6 :22 و 2 و 1 :1(آ+�س اع�م �Vد1 اس6 

2ه�1 � %��X� %QL�0% در ���r�5 و�
 �س�p، ع+6 ���دت ��ا و آ1م  ،1آ	د:

 @$V �+Jا  -ر�C آ% در ��^س  % $�ح�
2 :1(�2ن داد1 ��، ���د (. �+Jع+6 ا 

ًo�^^س ع�در � داري او ح��ر $�ح�Fو 
دت  �د، آ% از ��@  	 او H� م و� % آ

ن ز�ن د. ��20ف C	د$�1  �دs از j�ر وا
 و در دعي pNFآ% ع�س� �س�p در �` ع�� 

در را �%   » ��ر«��د در ح��ر 
 B�' @دا�	C�6xC: » #� %  %آ ���ز$	ا آ

، و )8 :17$�ح� (» …س�	دي،  �2$ن س�	دم
��- �س�p و  �Q از Eاز رس �Q  %آ %r�5

 ،ا�XLس در ����0س��E���5 ،6 ح+�ل روح
   ��2 از r�5% آ% �س�p درا �Eا  %S5

6���5، ���د )L � و $�ح� 48ـ�24: 44
�m   ه�� ا�ر1.)26 :14� �$�� �Hاي در ع

                                                           
 12 �	ا�Q% آ���  % xJح% ـ1
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در روم هي  $�0% ا��* در �م س	ز�B 	 ا
ي �	ن اول ��ع\% ��1  �� و ه ��^%

o� ��  %Eا�t?�  و��د ��ارد ،¢[ي  % �
دت، ��@ از %0�5 H� م و�ـ $mQ آ% آ

�� 1��$V ود  % او	س  ^�� %  . $�ح�
% ��او�� آ ��ردي  �د ،و و�B  %x 5ن دو

0o د 5ن را�� %x�0� ^�* اراد�V 1د،  
 . آ��

�� ،%+   %x���د 6xC آ% از 5ن �\	، �0
ب Eود��  % آ-Fو ا ��ب ا¦Eآ A$ ���آ

 ، �6N و ��¨ رسL% و F @v	ع�.��Xس اس6
 رس�H$ %Lدا، حوي o @$ا��� 	xاز س

ن ��H� ت2رت آ�  	اي �  ����س .  
ب �6N و ��2  % '% ��\�ر  % 5ن Eآ

 اF-ود1 ��1 اس6؟
�ن عs ،س=ال ���دت و آ1مرت qس�  �

ز$	ا r�5%  �د آ% ا�[ا $�ح� . ده� را ��
 �ان ��  	د1  �د، و B�rs ��ردي  �د آ% 
$@ ��H¨ ��$@ در V ر1 درRs 5ن را دو 

رؤ$ي ع\�� او �5	$# و . ��^س، �2ن داد
%��V ار	0o #$�Cد  -ر�  ا$# '�B . ه

Cزس� A$ ل^Eر �[ود آ% اح�No * �ري 
��  %Eو��د دا�  و��  :��o% در ا$��

�� �� *�^0o %x� '	ا  ��او��ة�	س��، �0
�$  %Eدا� �$S ر1 وز  %  �ن دو �� 

$س% X� 0# اس6 در} سq س=ال �� ،�� 
 r�5% آ%   5ن 45ز آ	د:، $6F ��د  .

 %Eن ��د �سه�C ا��� آ% از��� �
 ���ا��� آ% J. ا: ��1� ]H�o اي	  `�+

اC	 ����اه�� وارث . روزا�% � �زم اس6
L» �L�o-وم »  $�«: �ح�ت �ودا�� �

$�«ا$# . $�F را درك آ���» دو ر1  «
2 % 5ن �»�$ آ% در ��رد ا�	اي ي» 
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�V ،6ه� 1��5 اسt� اس�	ـ  �ون  � �� 
. �oا��� �ت $ �� ا�م 5ن �	اس� ه� ��
 �F$%«اه�  % ا$# ا�، آ�س6 آ% ����

6�M« Y$	Z از pا، آ% �س� @$V #$�Ä�Hـ ¨ 
$�X آ% ا�[ًاXح %  %x�0� %QL�� �Z در 
 را  % � ��20ف  و او 5ن5ن ��  	د: ـ

آ	د1 اس6 ـ �62 آ��؟  �0�x% ��د ��- 
»%$�F66 اس�M « .�� -�� ت   �ون 5ن��د �

%x�  آ% r�5% را،را ,�V *�Nد؛ �0
%Eا�س�E� س^6ا� 	$ب ��Xس  : در سEي آه

�V �20ف� � %  ،�� و� . آ��  �ان دس6 $
� 5ن را  % �Jرت $A �	اس� ©�+�  % سع�

 داد1 اس6H� ،6 س	ع��2v 6ن  % ��c و �
   	اي �¿د1 �ت، آ% در ، 	اF	و�� �ن

c�F `L ��او��  % � اع�ء C	د1�$ �
 . اس6
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 %x� و 20 :22(آ�م �5	 ��$س��0� 1

21( 
� او آ� $- ا�  ا��ر ��ه� اس/، ����):  

»u�� وديJ$ ،�H$ ! «K�,  . �$��، اي ��او�
�او�� ��  ع�س� �س�a $� �� �� ! ع�س�� ®�.
 . ,�K. $�د
 

 در��اسc�F 6  	اي �م ��XسB و  
 	\� %  B�' ،�	د�ن ��ا، در �م د��

ب،  سE% ��د  ��Eآ �$ (رس� آ%  H�o %�
ب ��XسEآ 	اس	0% س+  ،%x� �No$	ي .)�0

$� از ع�سي ��او��Sم س%  و�� A$ 
 %��د$	وز «5ورد آ% او   �د � ��آ% �

 ا �اo وز و	و ا�Í 6س�s د  «
 ). 8 :�13ا��ن ع(

 5 :1(اس6 » �ه� ا�B«اول ا$�0% او 
��r�5 6% آ% $�ح� د$�1 ) 14 :3وXو  % ح

دت ��H� ،6نده�، و اس�r�5 %+ان وس��   
 t�x�o م راآ% �2ه�1 آ	د: س	اس	 ��

$� ـ آ��� آ% �^����0E و Y�Eع �Hع %  
�Q دور ��ل $EF% در ع�H ��$� اس6، آ%  ¾

�Q �-د$A 5ن ���ر 5ن در س$% �	$6Q و  ¾
 ا��* اس6  1��: s اي	 R» او » ا$# ا��ر

دت ��H� ده� . `+� 0�Rx $�ح��   mQ$
ب E0^�* ��آo و %Eس  س�X� م  ـ ��د�آ

دت ع�س�H� دوم ا$�0% او، آس� . ��ا و
او ا$# را ��ل داد1 اس6،  ، 5$� اس6 آ% ��

د��� ��E\	 ��5ن اوس6�   او . آ+�س
آ% ��م �ت را در 5ن E�tC% دور اع�م 

  % زودي ��اه� ��5 و آر ��د را ،�Vد
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 0o^�* ��اه� �Vد، و ��XسB ��د را  %
%�ن ��اه�  	د �z5 ن در2$ . ه

 در ا$# ¦\% او ده��ة c�F اس6، و  
 ز��ة ���� آ% از ��@ اع�م تاع�ي ��ر

�Vد و ا���ي آ% در ��@ روي ��E\	ان 
دي و �$�اري ��وا� S5 %  ،6�2 سv . 

 %  �Cت س�6 ز��5ن c�F، در ¦\
�2v، و  	اي ه	   او �[و ��انا_��ار
 ���5د1 آ��، آ% �% راآ% ��د ا�س 

 ا$# H�o22 م� %0+  ،%x�ب �0  
»pع�س� �س� %x�ن و دل » �0� را  

 * دس�س� اس6� .  �t$	د، 
 او   0�%�Rx ع�س� �س�p آ% ��او��«

 ا��ري آ% ��o د،  داد�� j�$� زود وا 
ن ��د ]ه	 سزد��  % حل … 	 4��� 

 )3 و 1 :0�1�x% (» ��ا�� ��آس� آ% 
 ����ن

 
 
 
 


