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 صفات خدا 
 : تغییرناپذیري خدا 9درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

  سا ی. و کلمیکنی واال نسبت به خدا صحبت م  دگاه ید ک ی داشتن  ي همجموعه ما دربار ن ی در ا
رو نسبت به خدا داشته. مثالً اصالحات    دگاه ید  ن ی حالت بوده که واالتر  نیتري در قو   ی زمان   شهیهم

قدوس و حاکم مطلق متعال برگشت.   ياز خدا  ییواال  دگاهیبه د  سایبود که کل  یزمان   نی؛ ا16قرن  
با شناخت خدا آغاز    ت، یحی مس  ياصول و مباد  یعن ی  -اثرش رو نوشت    نیجان کالون بزرگتر  یتوق

 کرد. 

  سا یکل خ یخدا قرار داره. و اونطور که تار تیشخص  يه یبر پا  اتیااله یکه تمام  دانستی م او
  ها تن یور یبود که پ یزمان  نیا م، یرسی م ینیدپاك  یی به عصر طال یمثال وقت ده، ینشون م

بار با صفات خدا آشنا   نیاول  يمن برا یصفات خدا و جالل خدا شدند. وقت يبرا ییپورهایش
عنواِن کتاب    خوندم؛ی توماس واتسون رو م   ي هنوشت  تن یور یکتاب پ  ک ی مجدد    پ شدم، داشتم چا 

 بود.  ت» ی«کالبد الوه

  ي زهایاون رو باز کردم و فقط به فهرست مطالب نگاه کردم و تنها با خوندن فهرست مطالب، چ  من
اول فهرست   يهمیگرفتم. ن  ادیکه تا امروز نوشته شده،  ییهابا اکثر کتاب سهیدر مقا يشتریب 

ت  رو درس   ن یا  هاتن یوریبود. پ  اتیااله  ي ه گیدوم، کل مطالب د  يه میمطالب فقط صفات خدا بود. ن 
   کردند.  كدر

  دستان  در  گناهکاران  کتاب و – جاناتان ادواردز  - میرسی م 18قرن  م یعظ يدار یالبته به ب  و
توسط ادواردز،    يگرید  يه هر موعظ  باًی. تقرافتی انسان جالل   ی. خدا در وابستگنیخشمگ خداي 

  یی واال  دگاهیمتداول بود و د اریاو، بس می«خدا» رو در عنوانش داره. چون خدا در موعظه و تعل
   شد.  ا یبه خدا اح تنسب

.  فتهیاتفاق ب  گهیبار د کی  سایکل يما و برا یحی مس یزندگ  يکه من مشتاقم برا ستي ز یچ نیا
  ن ی. ا میواال و ارجمند نسبت به خدا رو دوباره درك کن اریشکوهمند و بس دگاه یما، تا د  يبرا

  م ی پردازی م ي جلسه ما به صفت بعد نی صفات خداست. در ا يه مجموعه دربار ن یتمرکز ما در ا 
  ش یهاق یطر یو تمام  تی خدا در شخص یعنیخدا  ي ریرناپذییخدا» هست. تغ  يریرناپذییکه «تغ 

ممکنه که    ریغ  یعنی  ره، ییقابل تغ   ریست. او غخودش ثابت ه  یستیخدا در ک  یعنی.  کنهینم  رییتغ 
   کم بشه.  ای  ادیخدا ز
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اگر خدا   ا یهست که خواهد شد،  يز یمعنا بود که او کمتر از اون چ ن یبه ا شد، ی م اد یخدا ز اگر
هست که   یی. نه! خدا خداشهیصفاتش کم م ي معنا بود که او در تمام پُر ن یبه ا شد، ی کمتر م

کرده و استوار   شهیپرجالل ر قتیحق ن یمحکم و استوار در ا دیو ما با د؛یآی بود، هست و م
  . میبمون 

  خوام ی هست که م  یو چهار عنوان اصل  م؛یخدا بپرداز  ي ریرناپذییبه تغ   خوامی جلسه م   ن یدر ا  حاال
  .میبه هر کدوم از اونها فکر کن

است.» در صفات، در ذات، در کماالت و در وجود خود؛    ریرناپذییخود تغ   تی«خدا در شخص  اول، 
  د ی به «ما» نداره. با یشباهت چ یخدا در طول اعصار همان هست، او تا ابد همان است. خدا ه

  . میکنی م رییما دائماً تغ  ره، یرناپذیی. خدا تغ میستی«هستند» باشه. ما مثل خدا ن  ییجا ک ی  نجایا

  ت ی ُنقصان خواهد بود، اگرچه در حکمت و روحان  ی از لحاظ جسمان  ندهیآ ي هااکثر ما در سال  يبرا
رو به   ی اتیآ د یهست. اما در رابطه با خدا، او تا ابد همونه. اجازه بد شی ما در سلوك با خدا افزا

 باشم،ی م   هوهی من که    رای: «ز گهیم  6:  3  ی. مالککنندی م   دیموضوع تأک  نیشما بدم که به وضوح بر ا 
   .» دیشوی هالك نم  عقوبیپسران   ي سبب شما ا نی و از ا  رمیپذی نم  لیتبد

[اشاره به   شوند، ی م ی: «آنها فان گهیم 27-26: 102. مزمور رهیرناپذیی تغ  تشیدر شخص خدا
آنها مثل جامه، مندرس خواهند شد. و مثل   عیو جم  یهست  ی تو باق کن ی نظم مخلوق خدا داره] ل 

تو تمام   يها و سال  یتو همان هست کن یکرد و مبدل خواهند شد. ل  یخواه  لیردا آنها را تبد
 .» دی نخواهد گرد

رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابداالباد است.»    کنی«ل   17:  103مزمور    گه، یمتن د  کی
.  رهیرناپذییاو تغ  تی. قدوس رندیرناپذییز اونها تغ ا ک ی واضحه که در صفات خدا، هر  اریبس

  . رهییقابل تغ  ر ی. هر صفت خدا غرهیرناپذیی. حکمت او تغ رهیرناپذییقدرت مطلق او تغ 

و هر بخشش کامل از باال   کو ین  ی«هر بخشندگ  گه، یهست. م کیمتن کالس ک ی  17: 1 عقوبی
گردش    ۀیو سا  لیتبد  چی] که نزد او هدیگوش کن  نیاز پدر نورها [حاال به ا  شودی است و نازل م 

همون   د، یشناختی م یکه شما در کودک یی. خدارهییقابل تغ  ری.» خدا در همۀ اعصار غستین 
   . دیبه شما قوت بخش ی نوجوان  يها سال درهست که  ییخدا

  ن ی هست که در سن یی تون با شما بود. همون خداخانواده لیهست که موقع تشک ییخدا او
. او  دیستیای روز در آسمان در مقابلش م  کی هست که  یی با شما بود. او همون خدا ی سالخوردگ
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ما بشه، هر بار که ما به   ی دلگرم يه یما  دی چقدر با نی خدا! ا ریرناپذییتغ  تِی تا ابد همونه. شخص
  کی که    ستین   یی. او خداشهینم  نییاو باال و پا  يخدا همونه. خلق و خو   م، یریم  ضیحضور تخت ف

بزرگتر باشه.   ي کمتر، خدا ي متفاوت، خدا  ي روز حالش بد باشه، خدا کی روز حالش خوب باشه، 
ماست، او تا ابد همان    يه ع ست، او پناهگاهه، او قلاو صخره  م، یرینه! هر بار که ما نزد خداوند م

   است.

بلکه در   ره، یرناپذییتغ  تشیاست.» نه تنها او در شخص ریرناپذییدوم، «او در کالمش تغ  حاال
عوض بشه. هرگز   تونهیکنه. هرگز نم رییتغ  تونهی. کالم خدا هرگز نمرهیرناپذییکالمش هم تغ 

  تونهیحک شده، هرگز نم یسنگ با قلم آهن يکه خدا فرموده، بر رو يزیمحقق نشه. چ تونهینم
 عوض بشه. 

که   ستی: «خدا انسان ن میخون ی م نجای. در اکنهیصحبت م نیا يه دربار ماًیمستق 19: 23 اعداد
رو   قتیما، حق ان یافراد در م نیبهتر یحت گهی م نیا گه؟یم یما چ  يهدربار  نی.» ا دیدروغ بگو

سرپوش   قت یحق يرو عوض کردند، رو قتیکردند، حق يخوددار قتیحق ان یکردند، از ب  فیتحر
   خدا گفت.  يه رو دربار  يزیچ نیچن شهیقت رو نگفتند، اما هرگز نمی گذاشتند، حق

.  دیکه دروغ بگو  ستیخالص و نابه. «خدا انسان ن   قت یحق  شه، یکه از دهان خدا خارج م  یکالم  هر
رو   قتیحق نکهیاو هرگز به خاطر ا یعنیبدهد.»  رییارادة خود تغ که به  ستیآدم ن  یو از بن

فرموده    يز یچ  ایگفته باشد و نکند؟    یاو سخن  ای. «آ رهیکه حرفش رو پس بگ  ستینگفته، مجبور ن 
   که خدا در کالمش گفته، انجام خواهد شد.  يزیهر چ  د؟» یو استوار ننما دباش

کماالت   يه دربار یهمگ  ه یآ 176کل مزمور.  د؛ی آشنا هست 119؛ شما با مزمور 89: 119 مزمور
  ر یرناپذییاز کماالت تغ   میشهادت عظ  کی به عنوان    ن ی! و اه یآ  8قطعه، هر کدوم    22کالم خداست.  

مقدسه.  کتاب در کتاب  یاز س  تریمزمور، طوالن  کی  ن یبگم که ا  حیکالم خداست. و فقط در توض
   !  يزمور چه م

خداوند   ي: «اگهیم زیانگشگفت  يه یآ نی، ا89 يه ی. خُب، در آرهیکوه اِوِرست کتاب مزام نیا
ثابته.   داره، یکالم خدا پا نده، یاعصار آ ی است.» در تمام دار ی ها پاکالم تو تا ابداالباد در آسمان 

دوست   نویعدالت تو تا ابداالباد است.» ا يداور  ی، «تمام160: 119. مزمور رهیرناپذییتغ 
که   دیستیو شما مجبور ن  مونهی م يهمونطور  نی ا د، یکنی رو حفظ م ه یآ ک ی  ی وقت نکه یا د؟ یندار

   در قلبتونه. تا ابد اونجاست.   شهیهم ن یا د، یبکش رون یتون ب اون رو از حافظه 
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حقوق رفتم. و فکر   ي هشدم، به مدرس  لیالتحصاز کالج فارغ  نکهیمن جوان بودم، بعد از ا یوقت
حقوق بودم،    يه در مدرس  ی حقوق رفتم. وقت  يه به مدرس  نکهیبشم، تا ا  ل یوک  خوام ی کردم که م

نبود که ازَش لذت نبردم، چون االن   ي زیچ نیدرس خوندم، و درس خوندم و درس خوندم و ا 
. قانون  موندمی م  دار یکه تمام شب ب   ادمه یاما    درس خوندم.   شتریب   یلیخ   تم، هس  ش یکش  کی که  

ها رو  پرونده ایها . نمونه کردمی رو مطالعه م ی. قانون اساسکردمی رو مطالعه م یو عرف یبدعت
که  میدونستی . اما نمکنندی از ما رو صدا م یکی که  هر روز در کالس  دونستمیم کردم، ی حفظ م 

   . کنندی م  ارو صد ی چه کس

نمره   نی که ا میدونستی تا روز آخر نم   یوقت حت   چیما بود. پس ه یی امتحان نها ن، یا  يه کل نمر و
  ی . و وقت شهیم  یچ  م، یهست   ی گاهیدر چه جا  م، یکه چطور عمل کرد  میدونستی هست، واقعاً نم   یچ

در طول ترم   یبود که وقت نیکه توجهم رو جلب کرد، ا يزیرو دادم، چ یی من رفتم و امتحان نها 
کننده بود. کرده بودند. چقدر کالفه  رییتغ  نیقوان  ن یاز ا یبعض دادم، ی سواالت جواب م  ن یبه ا

 بودم تا بتونم درس بخونم. دهیمسابقات فوتبال دست کش يمن از تماشا 

  قاً یرو عوض کرده بودند. من در ذهنم دق نیاونها قوان  دم، یرس ییبه امتحان نها یبعد وقت و
که تا   يزی. چشهیرو بخونم که هرگز عوض نم ی قانون  خوام ی من م خوام، ی م  یکه چ ونستمدی م

قادر    يخدا   ی جاودان   ریدر تدب   شه یهم  يبرا  کنم، ی قانون رو مطالعه م  نیا   ی وقت   نکهیابد همونه. ا
   مقدسه.  کتاب  نی حک خواهد شد. ا لقمط

ما تا ابداالباد استوار خواهد    يکالم خدا   کنیل   د، یخشک شد و گل پژمرده گرد  اهی، «گ8:  40  ایاشع 
از تورات   يانقطه اینشود، همزه  لیزا نیگفت: «تا آسمان و زم یسیع  18: 5 یماند.» در مت

  د یدون ی هست. و م (Yod) دیُ ،  يعبر يحرف در الفبا نی نخواهد شد.» حاال، کوچکتر لیهرگز زا
   مُژه هست.  ک یکوچولو. مثل   رگولی و  کی  ه؟یچه شکل  دیُ که

«سِراف» هست. مثل  کی حرف هست، مثل  کی از  یک یسرکش، فقط کشش کوچ نی کوچکتر و
 R بزرگ رو از P کی ای کنه، یم زیمتما کیکوچ T رو از کیکوچ L یسی انگل يکه در الفبا  يزیچ

  ل یهرگز زا   ي انقطه   ا یگفت، همزه    ی سیسرکش کوچک هست. ع  ک یفقط    نی ا  کنه، یم  ز یبزرگ متما
   خدا در کالمش هست.  ریرناپذییتغ  تیشخص ن یخواهد شد؛ ا  واقع نها یا  يه نخواهد شد، هم

  ن یتر است که آسمان و زمآسان  کنیفرمود: «ل  یسیکه ع میخون ی م 17: 16ادامه، در لوقا  در
تره گفت آسان  یس یع ست؟ین  زیانگنقطه از تورات ساقط گردد.» شگفت  کی شود، از آنکه  لیزا
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  ي ه دربار نهایا ي ه . همفته ینقطه انجام نشه و اتفاق ن  ک ی  نکهینابود بشه، تا ا ی که کل جهان هست
 . دندیکالم خدا شهادت م ير یرناپذییو تغ   ینگجاودا

 م یتون ی م  م، یشیم  داریبح از خواب ب فردا ص  ی. وقتمیرو بر کالم خدا بنا کن  مون یزندگ  میتون ی م  ما
  ی وقت گه، یگفته تا ابد راست خواهد بود. به عبارت د روزیکه خدا د يزیچ میبدون  تیبا قطع 
  شه یغلط، هم ست؛ یوقت درست ن  چ یدرسته، غلط، ه شهیدرست، هم م؛یخون ی مقدس رو مکتاب 

   . ستین  ي دیجد  اریمع  چیه ، ينسل به نسل بعد کی غلطه. و از 

که در   يز یغلطه. بدون استثنا. و چ ا یغلطه، در شمال هم درست  ا یکه در جنوب، درست  يزیچ
 ، ياهر قاره  يبرا ، یهر نسل ي غلطه. کالم خدا برا ایهم درست  ایغلطه، در آس ای درست  کایآمر
  ي خدا برا اریهمونه. راه نجات تا ابد همونه. مع  شهیهست، چون هم کسان ی  یهر سن  يبرا

   ابد همونه.   اخانواده، ت

کالم    يریرناپذییخدا، تا ابد همونه. تغ   يرستگار   يه تا ابد همونه. نقش   ات، یاخالق  يخدا برا  اریمع 
   هست.  ن»ی او «بله و آم  يهاوعده  یتمام  گهیم 10: 1 ان یخدا! دوم قرنت

. و «خدا در  رهیناپذ ریی . خدا در کالمش تغ رهیرناپذییتغ  تشیخدا در شخص م؟یگفت یما چ پس
او،  یرو که خدا از ازل مقرر کرده، در حکم جاودان  يز یچ یعنیاست.»   ری رناپذییتغ  ش ینقشه ها
و بگه: «آه، تو   زنهیاش نمکنه. خدا هرگز در آسمان دست به چونه  رییدر زمان تغ  تونهیهرگز نم

   .» میرو درستش کن ن یکه ا میکار کن ی چ  دیکه فردا با رمفک

  یسوم  يه نقش  چیه ست، ین  یدوم  يه نقش چیاول هست، ه يه نقش نی نقشه داره، ا  ک ی خدا
هاش رو عوض نخواهد کرد. دل انسان در  عالم! خدا نقشه ادیاز بن شی نقشه از پ ک ی. ستین 

مطلق خدا غالب    تیحاکم  تاًینها. و  سازدی را استوار م   ش یهااما خداوند قدم   کند، ی تفکر م   قشیطر
ها را باطل  خداوند مشورت امت «   11-10:  33بهتون بدم. مزمور    یاتیآ   دیدخواهد شد. اجازه ب 

  .» کندی م

دولت   ریکه برخاستند تا حکمران و وز یبزرگ، کسان  يهاتالش  يه هاشون، همنقشه  یتمام یعنی
ها را باطل  دولت داده. مشورت امت   ان یخودِ خدا به فرمانروا  ی که حت  ياقتدار   ن یا   يه بشن و هم

  ر ی. «مشورت خداوند قائم است تا ابداالباد. تداب کنهیم  ریتأثی ها رو ب انسان   يها. او نقشه کندی م
  وقفه ی خداست و ب   يثابت، برقرار و ابد  ر، یرناپذییتغ   يه هدف و نقش  نیقلب او تا دهرالدهور.» ا 

   . رهیم شیبه جلو پ
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در دل انسان است، اما آنچه ثابت ماند مشورت خداوند است.»    اریبس  ي ، «فکرها21:  19  امثال
  ي هاکه نقشه  دیستی خوشحال ن  مونه؟یمشورت خداوند ثابت م نکهیاز ا دیستیخوشحال ن 

   کنه؟یشما و من رو واژگون نم يخدا برا  يهنقش گران، ید

او متصل    ضیبه حکمت او، محبت او و ف يریناپذیی خدا به طور جدا  يریرناپذییباشه، تغ  ادتون ی
 میتون ی . ما م میاعتماد کن مون ی زندگ ي خدا برا ریرناپذییتغ  يه نقش نیبه ا میتون ی هست. ما م 
 قومش خواهد بود. تی ریجالل او و خ يبرا  نی که ا میمطمئن باش

مقدر   ن یزم ی که بر تمام ي ریبشه. «تقد  دهیقسمت حتما شن نی در ا د ی با 27-26: 14 ایاشع 
  وت ی صبا هوهی که  رایاست. ز نیها دراز شده، همامت  عی که بر جم یاست. و دست نیگشته، ا

که آن را باطل گرداند؟ و دست اوست که دراز شده است پس   ستینموده است، پس ک ر یتقد
  چکس» یخ اونها «ههستند که پاس ی هی دوباره سواالت بد نها یا  ند؟»که آن را برگردا ستیک

و تا ابد   ره، یم شیپ گهیعصر به عصر د کی از  گه، ینسل به نسل د کی خدا از  يه هست. نقش
 همونه.  

  ن ی ا يکه خدا چطور  مینیب ی م میریمقدس مکتاب  ان ی ما به پا یاو! و وقت يها نقشه يریرناپذییتغ 
  نده، یآ ي خدا تا عصرها  ي هاشد، نقشه  میخواه  ي ابد گاه یو ما وارد جا  رسونهیم ان یعصر رو به پا

 خواهد رفت.    شیبه جلو پ ب، یبدون مانع، بدون رق

  تش، ی. نه تنها خدا در شخصدینیاون رو بب خوامی وجود داره که م نی در ا یی نها يه جنب  کی  حاال، 
است.»   ریرناپذیی«خدا در نجات خود تغ  نیبلکه همچن ره، یرناپذییهاش تغ در کالمش و در نقشه

تا عروس پسرش باشند،    دیرو از ازل برگز  یکه خدا کسان   میمهمه که توجه کن  یلیما خ  يبرا  نیا
مرگ   يه دل خواست. خدا به واسط یاونها رو با تمام  نندهیکه خدا از ازل با محبت برگز یسان ک

اونها در محبت    و  شهیوجب نجاتشون مم  مان، یتوبه در ا  يالقدس، اعطاروح  ییپسرش، عمل نوزا
  ي ماندار یا  چیه شند، یهرگز ساقط نم  شند، یساقط نم ض یخواهند بود، هرگز از ف ت یاو در امن

هرگز از ملکوت خارج نخواهد شد.    شه، یکه وارد ملکوت م  ی نخواهد شد. کس   ماندار یا  ریهرگز غ
قبل   ازرا که  ی آنان  رای: «زکنمی فکر م  30-29: 8 ان ینجاتِ خدا! من به روم يریرناپذییتغ 

را هم   شان یفرمود، ا نیرا که از قبل مع  یفرمود... و آنان  نیمع  شیپ  زیرا ن  شان یشناخت، ا 
را   شان یا د، یرا که عادل گردان  یو آنان  دیعادل گردان  زیرا ن  شان یرا که خواند ا یخواند و آنان 

که    ی که گروه  نه یکننده هست، ادلگرم   یل یکه خ  ي زیا! چنجات خد  ییطال  يهریجالل داد.» زنج  زین 
. در طول  رسونهیبه کمال م  تی هست که خدا در ابد  یهمون   قاًیخدا از ازل با اونها شروع کرد، دق

 .شهیکم نم چکسیه ریمس
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ثبت نام   ي ادیز يهامعدلم رو باال ببرم، در کالس  کردمی م  یدر کالج بودم و سع  ی وقت ادمهی
که به  ییهاکالس  کردم، ی و بعد دو تا از اونها رو حذف م  رفتمی ها مکالس  ن یبه اول  کردم، ی م

  نطور یو هم کردم، یاضافه م کردم، ی خوب گرفتن در اونها سخت بود و فقط حذف م يهنظرم نمر
  ض یف يه از مدرس یلی ترك تحص چی. هکنهیعمل نم نطوری. نجات خدا ا کردمی اضافه م وحذف 

  ي ه به همون اندازه دربار  م، یخدا شد  ي بخش ابدما در ازل وارد اهداف نجات   یوجود نداره. وقت 
 ده، ی جالل رو به خدا م  یتمام   نی. و امیاونجا بود  شیهزار سال پ  10که انگار از    میآسمان مطمئن

  . کنمی فکر م میدار ح یدر مس که ما  ي ابد تیمن به امن ست؟ین  نطوریا

که   د یبشنو خوامی کردم و م ادداشتیرو  اتیاز آ  یرو خوندم و فقط بعض وحنا ی لیکل انج من
به مدت    دیتونستی اگر شما م  د، ی.» حاال گوش کنمیدار  یجاودان   اتیما ح«   16:  3  وحنای.  گهیم  یچ

شما    د؛ینداشت  یجاودان   اتیح  د، ی و بعد نجات خودتون رو از دست بد  دیباش   یح یمس  کی پنج سال  
و نجات   د یباش یحیمس ک یبه مدت ده سال  دیتونستی . اگر شما م دیداشت اتیسال ح پنجفقط 

  ات ی. حدینداشت یجاودان  اتی. شما حدیداشت اتیشما ده سال ح د، یخودتون رو از دست بد 
خدا   اتیح  نیاکنون در ما ساکن هست. ا نده، ی اعصار آ  اتیح نکهی: اکی  يه شمار ، یعنی یجاودان 

   . تانسان هس   کی در جاِن 

ادامه   نده یدر سراسر اعصار آ نکهی. اکنهیهم صحبت م ات یح نیطول مدت ا  يه دربار نی ا اما
  ن ی شد.» حاال اگر شما از ا  د یگفت: «تا ابد تشنه نخواه  یس یع 14: 4 وحنایخواهد کرد. در  دایپ

از    دیتونستی اگر شما م   کنم، ی م  نی شما تضم  يرو برا  نیشد. ا   دیهرگز تشنه نخواه  د، یآب بنوش
اعصار   یشما در تمام  کرد، ی در مورد شما صدق نم نیا د، یو به جهنم نزول کن دیفتیب  خدا ضیف
 شد.   می . اما ما هرگز تشنه نخواهدیشدی تشنه م  ندهیآ

: «ما هرگز گرسنه و تشنه  گهی م  35:  6  وحنایشد.»    مینخواه  ي: «ما هرگز داورگهیم  24:  5  وحنای
:  گهیم  28:  10  وحنایشد.»    میزنده خواه  نی«ما در روز بازپس  گهیم  39:  6  وحنا یشد.»    مینخواه

  16: 14 وحنایمُرد.» و  می: «ما هرگز نخواهگهی م 26: 11 وحنایشد.»  می«ما هرگز هالك نخواه
 تا ابد در ما و با ما خواهد بود.»    دهندهی «تسل : گهیم

صحبت   نی خدا در مقدس يداریو پا مانداریا ي ابد تیامن يه با قدرت دربار اتیآ نی ا يه هم
  تش، یدر شخص ریرناپذییبودِن خدا! تغ  رییتغ  رقابلیخداست، غ يری رناپذییتغ  نی. اکنندی م

 اش.  مطلقا حاکمانه  ضی در ف ریرناپذییهاش، تغ در نقشه  ریرناپذییدر کالمش، تغ  ریرناپذییتغ 
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  ی خودش رو با تمام   يابد  يهادل خواست، نقشه   یما رو با تمام  یکه وقت  میاز خدا تشکر کن  چطور
 .  نهیآسمان و زم يانجام خواهند شد، چون او خدا نهایدل خواست، ا
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