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 صفات خدا 
 : حکمت خدا 11درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

  ق ی. خدا حاکم مطلقه. ما اون رو تصدمی«حکمت خدا» صحبت کن  يه دربار  میخوای جلسه م   نی در ا
نبود، در   می. اگر خدا حکمیکرد قیرو تصد نیمقدس ا . خدا قادر مطلقه. بر اساس کتاب میکرد

داشت، اما از اون بد استفاده   ار یکه کنترل مقتدرانه رو در اخت میرو داشت یی صورت خدا ن یا
هست.   بیعی ب  يهاخدا، انتخاب  يهاانتخاب  یتمام  نکهیا هصفت حکمت مهم نی. چقدر اکردی م
اونها به   يه لیکه به وس ییهاروش  ن یاهداف رو در نظر داره و بهتر نیواالتر شه یخدا هم نکه یا
است.»   می: «او در ذهن حککنهیم ان یب  4: 9 وبیدر امقدس اهداف برسه. کتاب  نیواالتر نیا
  -  دیدو صفت فکر کن نیا يه است.» حاال دربار يونزد  ییا یحکمت و کبر کنی«ل  13: 12 وبیا

   نقشه.  نی بهتر یعنی ه؛یانجام دادن چ ي کار برا  ن یکه بهتر دونهی. او با حکمت مییای حکمت و کبر

قادر مطلق باشه، فقط   نکهیبود، بدون ا میاون رو اجرا کنه. اگر خدا حک تونهیم »ییایبا «کبر و
اون رو اجرا کنه. اگر او قادر مطلق بود اما حکمت نداشت،    تونستی اما نم  داشت، ی م  ی خوب   يه دیا

کار کنه و   یچ دونهیاست. او م ي نزد و ییایاما حکمت و کبر کرد؛ی از قدرتش بد استفاده م
  ي هدربار 2: 11 ایبه او تعلق داره. اشع  تیفهم و دِرا گه، یم نیاون رو اجرا کنه. همچن تونهیم

   . کنهیصحبت م حیمس يسا یخداوند ع ح، یماش

روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح   یعنیخداوند بر او قرار خواهد گرفت،  روح«
که صاحب حکمته، شخص   تیشخص سوم الوه که مینیب ی ما م  نجایمعرفت و ترس خداوند.» ا

   . دیاو خواهد بخش یرو مسح خواهد کرد و حکمت رو به مقام فروتن انسان  ت یدوم الوه

شما و افکار من از افکار شما بلندتر   ي هاقیمن از طر يها ق ی: «طرگهی خدا م 9: 55 ا یاشع  در
  ي که او برا یی هامگر بخش م، یبه طور کامل حکمت خدا رو درك کن میتون ی .» ما هرگز نم باشدی م

و حکمت و علم خدا! چقدر    يعمق دولتمند   ی «زه  میخون یم  33:   11  ان یما مکشوف کرده. در روم 
 .»  يو ي هاق یاست احکام او و فوق از کاوش است طر ید از غوررس یبع 

وجود داره و اون   میشخص حک کی خطاب شده. فقط  میحک يخدا تنها خدا 27: 11 ان یروم در
  ی حکمت و علم مخف نی خزا  یتمام  يکه در و  حیسر مس  یعن ی: «گهیم 3: 2 ان یخداست. کولسهم 

  ک ی  یرو نشناسه، حت  ح یمس یاگر کس نیاست. بنابرا حیمس يسا یدر خداوند ع یاست.» همگ 
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و    حیمس  ي سا یباهوش هستند. ما چقدر به خداوند ع  ي هافقط احمق   ونهاقطره هم حکمت نداره؛ ا 
    .میدار ازیحکمت او ن 

  ي ها حکمت و بعد، جلوه فیدو سرفصل مهم رو داشته باشم. تعر خوامیجلسه م نیدر ا  حاال
  ی عنی نیخُب، خدا حکمت مطلقه و ا ه؟ی. حکمت چمیحکمت بپرداز فیاول به تعر دییایحکمت. ب 

  ن ی منظورمون برتر ، یهدف متعال  میگیما م ی. وقتهیهدف متعال  یِ در پ شه یهاش همدر انتخاب 
   . کنهیرو انتخاب م  یهدف متعال  شهیهدف هست. حکمت هم ن یترو واال ، ییکوین 

اهداف   نی هست. ا یهدف متعال  نیبه ا دن یرس  يروش برا نیبهتر ن، ی در کنار ا زیچ نیدوم اما
هرگز با هم در تضاد   نها یقوم اوست. و ا  تیرّ یجالل خدا و خ شهیهم ، یهدف متعال  ایواال و 

:  11 ان ی. روممهی حک یل ی. او خدهی جالل خودش انجام م یترقّ  يرو برا کارها يه . خدا همستندین 
   .» نیاست؛ و او را تا ابداالباد جالل باد، آم زیکه از او و به او و تا او همه چ را ی«ز 36

داره. خدا به طور هدفمند نام خودش و جالل خودش رو باالتر از    اق یجالل خودش اشت  يبرا   خدا
.  برهیم  شیجالل خودش رو به پ  ده، یانجام م  ایهست که خدا در دن   يکار  ن ی. ادهیقرار م  زیهمه چ

تا ابداآلباد جالل باد.» حکمت و    ح یمس  يسا یع  يه ل یرا به وس  دی وح  میحک  ي «خدا  26:  16  ان یروم
  هدف حکمت، جالل خداست.  نی غالباً با هم در ارتباطند، چون واالتر لجال

هست   يزیچ شهیانتخاب، هم نیترمانه ی حک د؟یکنی م  همان ی حک ي هاانتخاب  تون یشما در زندگ ایآ
  شه یهم نی . اکنهیاز همه او رو بزرگ م شتریکه ب  ي زیچ ده؛ی از همه خدا رو جالل م شتریکه ب 

که   ییهاهست. مخصوصاً در قسمت  ی حیمس ی زندگ يهاي ریگم یدر تصم ی اساس يه مسئل ک ی
از   شتریب  يزیچه چ م، یبگ دیماست وجود نداره. ما با يرو شیکه پ يزیچ  يه دربار یح یصر يیهآ

    ده؟یهمه خدا رو جالل و حُرمت م

. پس  دهیقومش انجام م يکارها رو هم برا نی کوترین  ابه، یی جالل رو م نی شتریخدا ب  یوقت و
به اون  یاب یدست يها رو براروش  نیهدف و بهتر نی واالتر شهیخدا هم نکهیا ه؟ی حکمت خدا چ

   حکمت اوست.  ن ی. اکنهیهدف واال انتخاب م

حکمت.    يه ابعاد حکمت صحبت کردم، و در واقع جلو  ي همن دربار  شه؟یم  دهیحکمت کجا د   ن یا   حاال
  یی . جا دیحکمت خدا در موردش فکر کن يهدر رابطه با جلو خوام ی هست که م یاصل يه سه مقول 

حکمت خدا   يهجا، حکمت او در خلقت هست. دربار نی. و اول مینیب ی که حکمت خدا رو آشکارا م
   گذاشته شده.  ش یبه نما ایدن  ن ی. نبوغ محض خدا در ادیفکر کن ن جها نی در خلقت ا
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به   دن یرس يروش برا ن ی هدف و بهتر نیواالتر نیا ده، یآفر ایدن  نیرو در ا زیخدا همه چ چون 
  کنه؟ی رو اعالم م ی: آسمان چگهیم 1: 19. مزمور هدف، جالل خداست ن ی واالتر نیهدفه. ا  نیا

  ده ی عظمت او د نکهیجالل خودشه. ا ییِجالل خدا را. حکمت خدا در خلقت، تعاقب و بزرگنما -
   بشه.  ان یدستش نما  يبت او در کارها یبشه. ه

.» در  دهدی م ش یاست که جالل خدا را نما يتئاتر يه صحن یکالون گفته: «کل جهان هست  جان 
  ن یاز ح تشیو الوه يقوت سرمد  یعنیاو  يده یناد يزها یکه چ رای: «زگهیم 20: 1 ان یروم
  ش یهدف خدا، نما نی.» پس واالترشودی م دهیو د  دهیاو فهم يکارها  يله یعالم به وس نشیآفر

   . ستاو  بت یدادن عظمت و ه

  ي ه نحو يه لیهدف انتخاب کرده. اول، به وس ن یبه ا دن ی رس ي ها رو براروش  نی او بهتر حاال
«انفجار بزرگ در فضا»، نه   کی نه با  اره، یخدا. او انتخاب کرده که خلقت رو به وجود ب  نشیآفر

    ده؟یخلقت، به خدا م  نشیآفر يه جالل رو در نحو نیشتریب  ي زی. چه چیبا ارتعاش جهان هست 

باشه   نی ا تونهیفقط م کنه؟یم ان ی او و حکمت او رو نما از همه، قدرت او و اُبهت شیب  يز یچ چه
  ، یخدا با نظم و طرح عال  ، یبشه. و در شش روز متوال  یی بشود» و روشنا  ییکه خدا بگه: «روشنا

  ن ی شتریب  نیخلق کرد. آه، ا چیرو از ه زیآن، همه چ کی درك، بالفاصله و در  رقابلیبا حکمت غ
  انجام شده.   قیطر نی ت که به احکمت خداس نیو ا   دهیرو به خدا م جالل

رو که من و شما    یاو. فقط جهان  يهشد دهیحکمت د -  دهیکه خدا خلقت رو آفر دیفکر کن نیا به
کامالً   يیه در زاو نیزم ؟ي. چطور نیزم يهکر ی عن ی - دیریدر نظر بگ م، یکنی م یدر اون زندگ 

مدار    کیدر    دیبا  نکهیدور بزنه و بچرخه. ا  یبا سرعت کامًال درست  تونهیقرار گرفته که م   یدرست
  د یرو با خورش یکامالً درست يه فاصل دیبا نکهیباشه. ا  دیبه دورِ خورش رش یدرست در مس کامالً

   داشته باشه.

  ي . خدا طورمیزدی م خی تا حد مرگ  م، ی. اگر دورتر بودمیسوختیم م، یبود  کترینزد یما کم اگر
  –توپ نچرخه  کیمثل  چرخه، یم نی زم یکرده که وقت میرو تنظ هاانوسی ها و عمق اقارتفاع کوه 

با تعادل و   نیبلکه زم خوره، ی طرف تلو تلو م  کی که باالنس نداره و به  یساحل بازيِ توپِ مثل
   رو در فضا معلق کرده.   نیکه چطور زم دی حکمت خدا فکر کن يه . دربارچرخهی دقت کامل م

قرار داره. اما   ي زیچ نی چن ک ی  ای لیف کی پشت  ا یدر پشت اطلس  نیکه زم  کردندی فکر م قبالً
تنوع در   ، ییبای. زشهی م دهید ایدن  نیا نشیآفر يهنبوغ محض و حکمت خدا به وضوح در نحو

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

4 

رو   نهایا تونستی . فقط خدا م دیدر مناطق، در آب و هوا. به حکمت خدا فکر کن وانات، یقلمرو ح
   . کنهبرقرار 

نهادم کجا   ادیرا بن نیزم  ی: وقتگهیم وبیکه خدا به ا دی. گوش کندیبخون  رو وبیکتاب ا آخر
  ش، یخدا در زندگ  تیری مد   يبرا  وبیبود که ا  یوقت  نی. ایکه تو هم بوده باش  ارمینم  ادیبه    ؟يبود

همون   کنه، یم ت یریما رو مد یحکمتِ کامل که زندگ  يکه خدا  دی. بدون خواستی م ح یاز او توض
که چطور   گهی و م دهی. و او ادامه مدیشکل آفر ن یرو به ا ایحکمت کامل دن هست که با  ییاخد

  يهمونطور   قاً یدق  انوس؛یو اق  ن یزم  ی قرار داد، ساحل و محل تالق  قیدق  ي رو در جا   ی خدا خط ساحل
  باً یرو درست کنه که انگار تقر  يزیچ تونهیکه خدا اون رو گسترده. چطور خدا در حکمت کامل م

ها به سمت  رودخونه  ي . چطور بارهینازك هوا  م يیه از ال خ، یبرف و  وهواست، در  خچالی کی
. و خدا بر اون  برهیابر به باال م ک ی اونها رو به صورت  ر، یو بعد خدا با تبخ شن یم ي جار  انوسیاق

  نکه یتا ا  شهیو پُر م  شهی با رطوبت پُر م  نطور ی. و همبرهیم  ی سر خشک  يو باد اون رو باال  دَمه یابر م
  ي ها جارو رودخونه   بارهای. بعد به طرف نهرها و جو گردونهیخشک بر م  نی باالخره اون آب رو به زم

  رییي تغ . درباره دیحکمت و نبوغ خدا صحبت کن يه . دربارشهیم هیتخل انوسیو در اق شهیم
 .حکمت خدا در خلقت  یعن یها، برداشت محصول، کاشتِ بذرها، فصل

هدف   ن ی. او واالترکنهیعمل م ت یّمش ي هلیچطور خدا به وس . یااله تی حکمت خدا در مش دوم، 
 ی االه  تیّ کنه تا با مش یما انتخاب م  يروش رو برا  نیجاللش رو، و بهتر یعنیرو در نظر داره، 

خدا با حکمت کامل   يها انتخاب  يه . هممیکن دا یهدف دست پ نیتا به واالتر میبش ییراهنما
که    خیاز تار  یبه زمان   د، ی. به حکمت خدا فکر کننقصهی ما ب   یاو در زندگ   يبند. زمان شنیانجام م

 شما رو متولد کرد.  

  ی کیباشند. چه ساختار ژنت  ی شما چه کسان   نیوالد  نکه ی. ا دی نقشه که شما متولد شد  يمکان رو   به
  که در اون بزرگ  ياکنه. منطقه جادیرو در شما ا ي مادرزاد راتیبه شما منتقل بشه و چه تأث

  ي خداست. و برا  زیآمحکمت   یِبا طراح   نهایا  يه. افراد دور و بر شما. معلمان. دوستان. هم دیشد
جالل    ي همه رو برا  م، ینوشی م  ا ی  میخوری م   یوقت  که یهدف. تا خودش رو جالل بده. طور   نیتری عال 

 .  میخدا بکن

ما تحت نگاه   یزندگ  شات یو آزما  های سخت  یبر اساس حکمت کامل خداست. حت نها یا  يه هم
  ، یچه زمان    دونهیم  قاًیمطلق اوست و حکمت کامل خدا رو در بر داره که دق   تیحاکم  يه موشکافان 

کنه،   قیما رو عم مان یما الزم هست که ما رو فروتن کنه، ما رو هَرَس کنه، ا ی در زندگ يز یچه چ
 شتر یرو ب  ماکنه،  کتری. ما رو به خودش نزدرهیبگ ای، ما رو رشد ِبده، ما رو از دن کنه هیغذ ما رو ت
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  کنه، ی استفاده م شاتی و آزما  هابت یکنه. خدا با حکمت کامل، نه فقط از مص حیصورتِ مس هیشب
ما استفاده    یدر زندگ  کو یهدف ن   يبرا  سیاز ابل  یحت   کنه، یاو استفاده م  يوها یو د  طان یبلکه از ش

خداوند   پسرش، ساختن ما به صورت  هیکه شب اره، یرو به بار ب  هایی کو ین  نِیتری تا عال  کنهیم
 .  حهیمس ي سایع

ازَشون   وسفیکه  ییزها یچ يه . به همکنمی فکر م وسفی ی زندگ  ان ی، پا20: 50 ش یدایبه پ من
شد، به مصر ُبرده شد، ترك شد، رها    فروخته  یتوسط برادرانش به بردگ  -  دیعبور کرد، فکر کن

کرد با او رابطه داشته باشه، او فرار   ی سع  فاری. زن فوترفتی جلو م ی در زندگ  نطور یشد؛ هم
  ی نقطه رو ط  نیبه باالتر  یترّق  ریبه زندان انداخته شد، آزاد شد و مس  د، یرنج کش  ادالنهکرد، ناع

  کرد. 

ي من بد  : «شما درباره میخون ی در انتها م نحالیبا ا و  های سخت ن یا  يهها، هم مشقت  نی ا يه هم
چوب   کی با  تونهیم یکه حت مهیحک نقدریکرد.» خدا ا ی کیخدا از آن قصد ن  کنیل  د، یدیشیاند

  ها ن ی کوتریاستفاده کنه تا ن   هاش یاز شرّ و مشقت و آزما   یحت  تونهیخط صاف بکشه. خدا م  کیکج،  
   . ارهیما به بار ب  یزندگ   ررو د

  ی شدان یشده و پ  نییتع   شیاز پ  يه . او بر اساس نقشدینگاه کن  حیمس  ي سا یخداوند ع  بیصل  به
شخص دوم   ي قتل عمد  نی ا نحال یهدف خدا بود، با ا ن یطرح خدا بود. ا  نی خدا مصلوب شد. ا

  ن ی زم  يه کر  يبود که بر رو   يز یچ  نیترشرورانه   نیبود. ا   حیمس  ي سایخودِ خداوند ع  ی عنی  تیالوه
فرستاد تا   ایبود و او رو به دن  بیعی پسر ب  کی او  - پسر داشت  کی افتاد. خدا فقط اتفاق 

شرورانه بلند شد و خواستار   يه با توطئ ایدن  ن یگمشدگان رو جستجو کرده و نجات بده. و ا
آلود بود بود، گناه  زیکفرآم  یعمل   نی کرد. ا  خکوب یم  ب یصل  ياون رو بر رو   و مصلوب کردن او شد  

کامل نجات رو اجرا کنه. چقدر   يه ي خدا بود که نقشو مقتدرانه  یجاودان  ریحال تدب  نیو در ع
  ي برا  زهایي چ: «همه گهیم 28: 8 ان یبکنه که، چنانکه روم ي بتونه کار تا  باشه م یحک دیخدا با 

  ی جمالت فراتر از فهم ماست، اما به هرحال باعث تسلّ  نی .» اباشندی با هم در کار م   شان یا   تیریخ
  ک یبر اساس  زیهمه چ نکهیا ست؛ین  ی اتفاق يزیچ چیه میکه بدون  شه، یدر قلب ما م یمیعظ

 .  یااله  تیّما داره. حکمت خدا در مش ی زندگ  يهست که خدا برا  ی و هدف یاصل  يهنقش

  ار یبس  يهانه یشیکالس آوُرده، چون ما از پ  نیمحض که او امروز ما رو با هم به ا  قتیحق  نی ا  یحت
  ي . و افرادان یاطلس م انوسیکه از اون طرف اق میرو دار يافراد نجای ا ی. ما حت میایمتفاوت م

مختلف    يها که از قاره   میاتاق دار  نیدر ا   نجایرو ا  ياومدن. ما افراد  کیمکز   جیکه از اون طرف خل
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  ي برا ی می عظ يه هدف و نقش کی به هر حال، در حکمت خدا،  م، یشیبا هم جمع م یاومدند و وقت
   بودِن ما هست.   نجایا

قومش هم هست   تی ریخ يبرا  نیصفات اوست، همچن میتعل قینام او از طر افتنی اون، جالل  و
  ی رو در زندگ   یو کامل  مانهیحک  ریمس  نیکه چن  کوستیما ن   ي. چقدر خدام یبش  قیکه ما بنا و تشو

   .برهیم شیما پ

  ن ی هر چند که ا  ست، یهم ن   یااله   ت یّدر مش  یو حت   ست، یبخش حکمت در خلقت ن   نیترم یعظ  اما
در    د، ی خواهد د  ای  دهیتابحال د  ایدن   نیکه ا   یحکمت االه  شینما  نیترمیست. عظ العادهفوق   یلیخ

  ي ه که به واسط ی االه تیّ هست. نه فقط در مش ح یمس ي سا یخداوند ع ب ینجات هست. در صل
   در موردش صحبت کردم.  شی پ قهیدق ک یکه   يزیشد، چ وب مصل ی سیاون ع

  ی نجات رو طراح  يه نقش تونستی نجات گناهکارانه. فقط خدا م  يبرا بیدر قدرت اون صل بلکه
 میتونستیهرگز نم م، یاتاق مالقات کن نیهم در ا گهیکنه. اگر قرار بود ما تا ده هزار سال د

  ي خدا   نکه یا  م، یکن  داینجات پ   يرو برا   ی قیحال ساده و عم  نی تر و در عتر، جذاب باشکوه   يانقشه
  باکره متولد بشه.   کیبده که از    تیزنده مأمور  ي خدا   یپسر ازل   یعنی  ت، ی به شخص دوم الوه  رپد

او به   نکه یآلود. ااو وارد نوع بشر بشه، اما بدون ذات گناه  نکه یهست؟ ا ی چه نوع حکمت ن یا
ما بارها  که من و ش   یعتیهمون شر  -  ادیب   ایبه دن   عتیمدت ُنه ماه در رَحِم مادرش باشه. تحت شر

. او خودش تحت  میافتی  عتیشر ن یو خودمون رو تحت لعنت ا  میپا گذاشت ریو بارها و بارها ز 
از اون اطاعت کرد، همون   ش یبه طور کامل در طول زندگ نحالیمتولد شد، با ا  عتیشر ن یا

و  اطاعت کامل  نکه یا ي برادارند فدا کنه  مان ی که به او ا یکسان  يبرا خواست ی که م يای زندگ
به طور کامل تحت    مون یي او به حساب ما گذاشته بشه، انگار که ما خودمون در طول زندگفعاالنه

که ما   نهیعدالت او و اطاعت او به ما نسبت داده بشه، مثل ا  نکهیا م؛یکرده باش  یزندگ  عتیشر
شد.  محکوم    الطوسیپ مقابل. به عالوه، او در  میکرده باش  یزندگ  عتیشر  نی در اطاعت کامل از ا

بود که   یمرگ نیترو هولناك  نی آورترشرم ب، یصل نی ا -محکوم شد  بی صل ياو به مرگ بر رو
  متحمل بشه.  تونستی نفر م  کی

باال برده شد. و   بی. او بر صلحیمس ي سا یخداوند ع ات، یح يه رفت، شاهزاد بیاون صل ي رو او
داره که   یداره. خدا چه حکمت  یساخت. خدا چه نبوغ او را که گناه نشناخت؛ خدا در راه ما گناه

و او گناهان ما رو بر بدن خودش   شهیبه او منتقل م م، یدار مان ی ا حیگناهان ما که به مس يه هم
با   و زه؛یری . او خونش رو مشهیملعون م بیصل ي. او به خاطر ما بر روبرهیاون دار م يروبر 
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و بالگردان ما بشه. گناهان ما بر او قرار    یتا بز قربان   هشوری گناهان ما رو م   يه خونش، هم  ختنیر
به طور کامل   بیاون صل ي. و بر رودارهیکه گناهان جهان رو بر م شهی خدا م يهگرفت و او برّ

شد»، به    م: «تمازنهیم  ادی. او فرکنهیرو که به خاطرشون مُرد، پرداخت م  یکسان   يه گناه هم   يبها
و در روز   ذارندیم ياه یدر قبِر عار ارن، یم نییپا بیصل يشد. او رو از رو  طور کامل پرداخت

   . کنهیسوم، خدا او رو از مُردگان بلند م

. چهل روز بعد دوباره به آسمان  روزیکرده، زنده و پ امیق یِ منج ک ی. ادیم رون یاز اون قبر ب  او
  نی قدرت در آسمان و زم  یتمام . « نهیشیپدر م  يتخت، در دست راست خدا   يبر رو  کنه، یصعود م

  ي ه .» خدا چه نقشافتیهر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد    رایبه [او] داده شده است.» «ز
  ي بها  نکه یکرده. که او بتونه هم عادل و هم برحق باشه. ا ی رو طراح  يامانه یالعاده حکفوق  جاتِن 

من   ي پرداخت بشه. او به جا حیمس ي ا سیخداوند ع یعنی گناه، ی ب  نِ یگزی جا  ک ی گناهان من توسط 
   رنج بکشه.

خشم بر سر    نیو ا  شهی. خشم خدا رو که از آِن من بود، متحمل مشهیگناهان من رو متحمل م  او
تا من بتونم مشارکت و   ؟»يمرا چرا ترك کرد  ، یااله  ، ی: «االه زنهیم اد ی. او فرادیاو فرود م

  ن یواسطه ب  کی خدا هست و  کی مقدس داشته باشم.  يخدا  نیبا ا  یو شخص  کی نزد يهرابط
که در   یکرد. شهادت  هیهمگان فد  يکه خودش رو برا ح؛یمس يسا یشخصِ ع یعنیخدا و انسان، 

  زمان مناسب متولد شد.  

  ی نجات   يه نقش  نیچن  تونستی هرگز نم   یانسان   چی نجات. ه  يبرا  يامانه یحک  يه . چه نقشینبوغ  چه
حکمت    نی برتر  نی رو ابداع کنه. نه! ا  يانقشه   نی چن  تونستی هرگز نم  يافرقه   چیرو تصور کنه. ه

  يما بر رو  يرو فراهم کرد که به جا گناهی ب  نیجانش  کیخدا  نکهیحکمت آسمانه. ا نیاعصاره. ا
   . رهیجلجتا بم بیلص

 مینکی مصلوب وعظ م حی: «لکن ما به مسمیخون ی م 1باب  ان ینداره که ما در اول قرنت یتعجب 
  ن یقوت خدا و حکمت خدا است.» ا   ح یشدگان را... مسها را جهالت است... لکن دعوت که... امت 

 شد.  ان ینما یسیخداوند ع  بیشکل در صل نیتری حکمت خداست که به عال 
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