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 صفات خدا 
 : فیض خدا 13درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

اوست.    ضیاز عظمت خدا، عظمت ف  ی. قطعا بخشمیخدا» بپرداز  ضیبه «ف  میخوایجلسه م  نیدر ا
عظمت خدا هستند،   ي: «مردم به شدت تشنه سه ینویم یوقت گه، یدرست م پریباور دارم جان پا
  ی . عظمت خدا درمان دندی نم صیپر از مشکل خودشون تشخ یرو در زندگ  نی اما اغلبِ اونها ا
مختصر    ییهادرمان   نیدر بازار هست، اما منفعت چن   يترمحبوب   یلیخ  يها نسخه ناشناخته است.  

کننده سرگرم  یمدت  يعظمت خدا رو نداشته باشه، ممکنه برا  يکه عطر و بو ياموعظه . هیو سطح
   .» پردازهی ”جاللت را به من نشان بده!“ نم  یعنیجان،   یمخف  ادی باشه اما به فر

که   مینیب ی عظمت جالل خدا رو م   م، یکنی خدا نگاه م   ض ی به ف  ی هست! و وقت  پر یدارم حق با پا  باور
د  . باور دارم اون دسته از ما که خداون درخشهیدر آسمان م دیتر از ده هزار خورشدرخشان 

عظمت خدامون رو   میخوا ی. ممیرو در قلبهامون دار یتشنگ  نیا م، یشناسی رو م  حیمس يسایع
.  کنهیشناخت قلبهامون رو زنده م ن یو ا  میشناسی م  ترق یاو رو عم نطوریو ا  میشناسب  شتریب 

   . کنهی م تیرو تقو مون ی . منِ درون بخشهیم رویما رو ن  ي هاجان 

که   ياالعادهخارق  ریبه خاطر تاث م، یبشناس ترقی خدا رو عم میخوایهست که م لیدل  نیما به ا  و
  ي از مطالعه  شتریب  زیچ چ ی. هگذارهینم ریما تاث ي مثل خدا رو چکسیما داره. ه ي های او بر زندگ

   .  ارهینم جان یما رو به ه ي هاخدا قلب 

خودمون   مان یاون دسته از ما که ا ي. و برامیخدا نگاه کن  ض یبه ف میخوایجلسه م نیدر ا  خُب، 
   ارزشمنده.  ی قتیخدا حق ضیف ن یا م، یقرار داد حیرو بر مس

او   ییکوین  يسته یماست، و اصال شا اقتیهست. او از ابراز لطف به ماکه فراتر از ل  اض یف خدا
رو به ما بده،   میهست اشسته یکه واقعا شا يز یچ خواست ی. اگر خدا مشهیخوشنود م م، یستین 

 . میاو هست يسته ی هست که شا يزیچ  نیچون ا م، ی االن در آتش جهنم بود

  اقتش ینسبت به ما آشکار شده هست که اونچه که ل   حیخدا که در مس  يالعادهخارق   ضی ف  نی ا  اما
که همون   دهیبهمون بخش میرو ندار  اقتشیبه ما نداده، بلکه در واقع اونچه که ل  میرو دار

   ت خداست. بخشش و رحم
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کار دوباره چند عنوان هست   نی ا ي. و برامیخدا تمرکز کن ض یبر ف خوامیجلسه م ن یا ي تو پس
  . میمهم خدا بپرداز اریصفت بس نی به ا کنهی مطرح کنم که بهمون کمک م خوامیکه م

اون رو نداره و  اقتیو ل  ی ستگیشا  چکسیه یعنیکه  گانه»، یخدا را  ضی«ف نکهیاز همه ا  اول
   کرد.  افتشیدر  ه یهد  هیبه عنوان   شهیکسب اون تالش کنه. فقط م  ي برا تونهینم یکس

  ب یمه  ي خدا   ن ی رو به سمت ا  مون یدست خال   میتون یفقط م  م، یکن  افت یاو رو در  ضی ف  میبخوا   یوقت
  ض یکه ف میخوب باش ی کاف يبه اندازه میتون یوقت نم  چیو ه دیخر شهیرو نم ضی. فمیدراز کن

کسب    ي برا  یتالش  تونندیرو ندارند و نم  اقتشیکه ل   یبه کسان   ض یف  نی. نه! ا میکن  افت یاو رو در
اون رو بپردازند، مجانا عطا   يبها  ییگرامذهب  ایبا پول، اعمال خوب،  تونندیکه نم بکنند، اون 

  م یدار ياد یز اریبس اتی. ما آکنندی م دیتاک قتیحق نی ا يرو هیآ نیشده. واضح هست که چند
   . گمی . اما چند تا از اونها رو مدندیم  میرو تعل  قتیحق ن یکه ا

که در   ياه یبه وساطت آن فد شوندی او مجانا عادل شمرده م ضی: «و به فگهیم 24: 3 ان یروم
 است.»  حیمس ي سایع

  ي در مقابل دادگاه داور  یعنی ست؟ین  نطوریا م،یکنی مفهوم عادل شمرده شدن رو درك م ما
قدوس   ي و در مقابل خدا  م، یو بر اساس گناهان خودمون گناهکار اعالم بش م یستیآسمان با

او   ی نیو بر اساس مرگ جانش حیمس ي سا یکامل خداوند ع یستگ یاما بر اساس شا م؛یمحکوم بش
و گناهانمون    میدیقرار م  حیمس  يسایرو بر ع  مانمون یا  یوقت  داره، یاز ما که گناه رو بر م  ابتیبه ن 

  م یمان تسلدهندهبه عنوان خداوند و نجات   حیمس  يسا یو به ع  میکنی رو اعتراف و از اونها توبه م 
   . کنهیاعالم م حیمس ي سایما رو عدالت کامل ع نیدر همون لحظه داور آسمان و زم م، یشیم

به ما عطا شده.   ن ی . اگذارهیرو به حساب ما م حی خدا عدالت مس یعنیاعالم شدن  حیمس عدالت 
. ما  میشیو ما در نگاه خدا عادل شمرده م هیو قانون  ی دادگاه ی اعالن  نیبه ما نسبت داده شده. ا 

  ده یپوشان  حیمس يسای کامل عدالت ع يو حاال از سر تا پا با ردا میاتهامات تبرئه شد ياز همه 
   . میشد

  ي سا یع لیانج يخداست که در ارائه  يعطا  نی ! اضیمحض ف م؟یکنی م  افتیرو در  نی ا چطور
قابل  شکشیپ طی . و تنها در شراکنهیم شکشیکه گناهکارند عطا و پ  یاون رو به کسان  ح، یمس
  ی و وقت  میار یب  مان یا حی مس يسایبه خداوند ع د یشده. ما با شکشیپ مان ی هست. و با ا افتیدر

   هست.  ضی محض ف ییعطا   نی. ا میشیعادل اعالم م نان، یاطم ن یبر اساس ا م، یکنی کار رو م  نیا
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  ي برا ياه ی بلکه هد ست، یعادل ن  يبرا  یپاداش ی شمردگ. عادل میکن انش یب  نطوریا میتون یم
که    یعادل بودن هستند هرگز اون رو نخواهند داشت و فقط کسان   یکه مدع  یگناهکاره. و کسان 

  ی کسان  يبرا  یس یکنند. ع افتشی در تونندیم ن ما ی ا يله یبه وس کنند، ی گناه خودشون رو اعالم م 
و به عدالت    میماریما ب   يکه همه   نهیا   قتیاومد. و حق  ماران یب   يبلکه برا  ومد، ین   ستندکه سالم ه

   . میدار ازیاو ن 

وگرنه    ستیاز اعمال ن   گریاست د  ضی: «و اگر از راه فگهیهست که م  6:  11  ان ی روم  گه، ید  يهیآ
   .» ست ین  ضی ف گرید ضیف

با هم مخلوطشون   شهی با هم مخلوط کرد. مثل آب و روغنه که نم شهیو اعمال رو نم ض یف یعنی
  د یبا  ای میخودمون رو با اعمال خوبمون به خدا بسپار  دی با ای. ما رندیگ ی کرد. کنار هم قرار نم

  . میکن  افتی او در ضیف میاو رو به عنوان تعم لیانج

عطا    گان یرا  ياه ی. و به عنوان هد گانهیخدا را   ضیدمتا فکه اوال و مق نهی ا م یگیم میکه دار يزیچ
که محض    رایآشناست. «ز   یلی. خمیبشنو  دیهستند که با  يگر ید  اتیآ  9- 8:  2  ان ی. افسسشهیم
بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال    ستیاز شما ن   نی و ا  مان یا   يلهیبه وس  د، یاافته ینجات    ضیف
   فخر نکند.»  چکسیه ات

که در گناه   ی هستند، نسبت به گمشدگان  قیکه ناال ي نسبت به گناهکاران، نسبت به افراد خدا
با  میتونستی که ما هرگز نم کنهیم شکشیرو به ما پ يز یهست. خدا چ اض یف اریتباه شدند، بس
نجاتِ    د، ید  میخواه  يرو که همونطور که به زود  ضشی. او فمیکن  نیخودمون تام  يتالشهامون برا

   .  گانهیرا ضیهست. ف  کی  يشماره  نی . ا کنهی هست، مجانا به ما عطا م  حیمس يسا یدر ع

عطا   دگانشیرو به برگز ضشی. خدا از ازل نقشه داشت که فهیخدا جاودان  ضیدو: ف يشماره 
در خودشون انتخاب نشدند    يزیکه بر اساس چ  یانتخاب شدند؛ کسان   حیکه در مس   یکنه. به کسان 

   انتخاب شدند.  حیمس ي سایا به خاطر خداوند عبلکه صرف

: «که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند نه به حسب اعمال ما  گهی م 9: 1 موتائوسیت دوم
مثبته] نه به حسب اعمال ما    يدیی تا  ن ی[ا   ضیخود و آن ف  ي] بلکه بر حسب اراده هیردِّ منف  ن ی[ا

به   یس یع ح یدر مس امیاالم یکه قبل از قد یضی ] آن فدیخود و [دقت کن يبلکه بر حسب اراده 
   عطا شد.»   ام
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معطوف کرد؛    دگانشیخدا قلبش رو به برگز  ام، ی االم یعالم، از قد  ادیاز آغاز زمان، قبل از بن  قبل
که ما کرده   یکار خوب  چی ورد کنه. خدا بر اساس هبا اونها برخ ضیخدا انتخاب کرد که با اصل ف

باشه،    اض ی فکه از ازل انتخاب کرد نسبت به ما    لیدل   ن یما رو انتخاب نکرد، بلکه تنها به ا   م، یباش
   . دی ما رو برگز

که چند وقت هست که اسم شما بر قلب    د ی. فکر کندیکه چقدر در فکر و قلب خدا بود  د یکن  فکر
   عالم!   ادیاز بن شی او به شما عطا شده! پ  ضی که چه مدته که ف دی او نوشته شده. فکر کن

حاکم مطلقه!» همونطور که گفتم در ازل   ضیکه «ف نهیمرتبطه ا نیبه ا یلیسه که خ يشماره  و
  یرو انتخاب کرد؛ کسان   دگانشیزمطلقش کرد. خدا برگ  تیحاکم  ي از رو  زکننده یمتما   یخدا انتخاب 

  اض یف ی باشه. خدا مجبور نبود انتخاب کنه نسبت به کس  اضینسبت به اونها ف خواستیرو که م
   . موندی م ی همچنان هم کامل و عادل باق وباشه 

 ی داشته باشه. و وقت  ضیف  ی که خدا بخواد انتخاب کنه که نسبت به کس  زهیانگشگفت   ضِی ف  نیا
  تونه ینم چکسیکه ه مینیب ی م  يادی ز اریبس تیجمع  م، یکنی به آسمان نگاه م 5در مکاشفه باب 

   نفر هستند!  ون یلیم هاون یلیاونها رو بشمره، م

مطلقش و به صورت   تی حاکم ي ها که از روانسان  میعظ يدسته  ن ینسبت به ا اضه یخدا ف چقدر 
بر  کنمی : «رأفت م گهیم  ی به موس 19: 33. خدا در خروج دهیخودش برگز يشاهانه اونها رو برا 

   هر که رئوف هستم.» 

که   یخدا بدونه؛ چون به کسان  ضیخودش رو مستحق ف تونهینم چکس یه گهید ان یب  به
!  ي و به من بدهکار ر ضتیتو ف ای بگه خدا تونهینم چکس ی. و هشهیعطا م ستندین  اشسته یشا

   ! شدیمحسوب نم ضی ف گهیوگرنه د

  خواد یاز هرکس که م ا یخودش رو عطا کنه  ضیخدا آزاد هست که به هرکس بخواد ف نیبنابرا
خوبش  يکارها  ای  یستگیبر اساس شا  تونهینم چکسیکنه. چون ه غی رو در ضش یبگذره و ف

   خدا بدونه.   ض یخودش رو مستحق ف

چون او ما   م، یکنی حاکمانه استفاده م ضیما از اصطالح ف ن یهم  يخدا حاکم مطلقه. برا ضیف پس
 کنندی م  افتیرو در ضی ف نی که ا یکسان  5: 11 ان ی. روممیبش ضشیتا مشمول ف  دهیرو برگز

   . کنهی خدا مشخص م ياضانهیرو به عنوان انتخاب ف

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

5 

  ي ه یاز آ 1 ان یاست. و در افسس اضانهیف یانتخاب  نیبود. ا ضشیخدا از انتخاب ما، ف يزهیانگ
 سه ینویپولس م م، یآشنا هست اشنندهیخدا به خاطر محبت برگز شیو ستا شیاین  نی ، ما با ا4
  او تا در حضور    دیعالم در او برگز  ادیاز بن  شی: «چنانکه ما را پکنهیپدر اشاره م  ي داره به خدا  -

به   مینمود تا او را پسر خوانده شو نییا از قبل تع . که ما رمیباش بیعی در محبت، مقدس و ب 
 ش یستا  ي: «برا دیگوش کن  نیخود...» حاال به ا   ياراده   يبر حسب خشنود  حیمس  يسایوساطت ع

   خود!»  ضِی] ف؟یجاللِ [چ

مثل من و شما مورد    یق یگناهکاران ناال  ياضانهی که خدا به خاطر انتخاب ف  شهیباعث م  یدگیبرگز
  . رهی قرار بگ ی می عظ شیستا

خواهد شد! در   ی میباعث پرستش عظ ن یخواهد بود و ا  ات یااله نی ا م،یبه آسمان برس یوقت
  ي حاکم مطلقه، سرودها ض، یف نی که ا میفهمیم  یاالن هم وقت نی واقع از االن شروع شده! هم

  . میخون یخدا م  يبرا شیستا

داره.   ياگسترده  اریبس ری. حاکم مطلقه. تاثهی. جاودان گانهیرا ضیف نکهیا  ه؟یصحبت ما چ پس
محقق شد. پولس رسول   هاشون ی و در زندگ شهی در اطراف جهان عطا م ی به همه نوع انسان  یعنی

   مردم نجاتبخش است، ظاهر شده!»  يهمه   يخدا که برا  ضی که ف را ی: «زگهی م 11: 2 توسیدر ت

ها در هر  انسان  يکه همه  گهیو نم ده؛ینم میرو تعل ییگرامردم» جهان  ي«همه  گهیم یوقت حاال
همه    ی عنی  نجا ی«همه» در ا   يکردند. واژه   افتی نجات خدا رو در  ي او از هر قاره   ی جا و در هر نسل

 . یضیتبع  چیها بدون هانسان  ينوع، همه 

تر . و درست قبل یع انسان . همه نویضیتبع  چیبلکه همه بدون ه  ؛ ییاستثنا چ یهمه بدون ه نه
   . دهیها ارائه مانواع انسان  ياز همه  ستی ل  هی،  2باب  توس یدر ت

، 5 يه ی، شوهران؛ آ4 يه ی، فرزندان؛ آ4 يهیآ ر؛یسه، زنان پ يهیآ ر؛یدو، مردان پ يه یآ در
  11  يه یبه آ. بعد  کنهیصحبت م  ان یآقا  يدرباره   نی ، غالمان. همچن9  يهی ، جوانان؛ آ6  يه یزنان؛ آ

   مردم نجاتبخش است، ظاهر شده!»  يهمه  يخدا که برا   ضی: «فگهیو م رسهیم

رو   نیا میتون ی. و ما مکنهی ها صحبت مانواع انسان  يهمه  يکامال مشخصه که درباره  نهیزم در
 سواد، ی و ب  لکردهیها، تحصو امت  ان یهودی: همه نوع انسان، مردان و زنان، میو بگ میبد میتعم

   با فرهنگ و بدون فرهنگ. 
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  وحنا ی. دینگاه کن وحنای لیداره. به عنوان نمونه فقط به انج یم یعظ يرگذاریتاث نیخدا چن ضیف
قصد داشت اونجا بره تا بتونه با اون زن صحبت   ی سیبر سر چاه! ع ي، داستان زن سامر4باب 

   رو به اون عطا کنه.   ضشیکنه و ف

نسبت    يشتریب   ی مقدسبود. او مذهب و دانش کتاب   لیمعلم اسرائ  سموی قودیدر باب قبل، ن   اما
گسترده رو   فیط نی ا يخدا هر دو سو  ضیف نحالیدر اون زمان داشت؛ با ا  ياگه یبه هر کس د

. آه که يسامر  يوفایزن ب   کی و  یرهبر مذهب  کی زن، بلکه   کی مرد و  کی . نه فقط رهیگیدر بر م
  رسه یها مانواع انسان   يداره تا به همه   ی میو طول و عرض عظ  رهیم  شی گسترده پ  چهخدا    ضیف

  داره.  ياگسترده یلیخ ریخدا تاث ض یمثل من و شما. آه که ف یبه کسان  یحت

انجام   ح یمس يسا یخداوند ع  يواسطه  قیاز طر شه»؛یخدا با وساطت عطا م ض ی«ف نکه یا پنجم
   وجود نداره.  حیمس ي ساینجاتبخش خارج از وساطت خداوند ع ضی از ف  ياذره  چیشده. ه

.  ادینجاتبخش م  ضیف  ن یهست که ا   حیمس  قیخدا و انسانه و منحصرا از طر  نیتنها واسط ب   یسیع
.  شهیما وارد م یبه زندگ  حیمس يسا یخداوند ع ق یاز طر ضی ف يهاانوس یکه اق نهیمثل ا بایتقر

   ماست.  یانج یم گانهیاو تنها و  

.»  دیرس  حیمس  ي سایع  يله یبه وس  ضی: «فگهیم  17:  1  وحنای:  دیگوش کن  هاه ی آ  نیچند تا از ا   به
:  گهی م 5: 2 موتائوسیشد. اول ت ختهیما ر ی در زندگ حیمس يسایع يلهیپدر به وس ضیف یعنی

 باشد.»   یسیع  حیکه مس  یانسان   یعنیاست    یمتوسط  کیخدا و انسان    ان ی«خدا واحد است و در م

خدا به انسان باشه و   ينده یبتونه نما د یباشه. با طرفی نسبت به هر دو سمت، ب  دی با یانجیم
  انسان بود. - خاطر او خدا نی انسان به خدا. به هم ينده ینما

صد در   نی خدا به انسان باشه. همچن ينده یخاطر او صد در صد خدا بود تا بتونه نما نیهم به
و دستهاش    سته یدر وسط با  تونستی انسان به خدا باشه. او م   ينده ینما  صد انسان بود تا بتونه

منحصرا از   ض ی ف نی ! و اارهیهم ب  ش یباشه و هر دو رو پ دهندهیو آشت رهیرو در دو طرف بگ
   از جانب پدر اومد!  حیمس يسا یپاك خداوند ع قیطر

 انسان هست!   کی  يخدا به واسطه  ضیکه ف گهیم 15: 5 ان یروم
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.  کنهیوساطت، صحبت م نیا ، يگری انجیم نیا ي هست که درباره  يا«به واسطه» گزاره يواژه 
  ی بگم که تمام  گهیبار د  ک ی   خوام یهست. م  حیمس  ي سایع  ی عنیانسان،    کی   يخدا به واسطه   ضیف

   . ستین  ح یمس يسای خارج از ع ض یقطره از ف  کی  ی هستند؛ اما حت حیدر مس  ض یف يهانه یگنج

که پسر رو نداره   یداره و کس ات ی هر که پسر رو داره، ح گه یمقدس مخاطره که کتاب  نی هم به
.  دیندار  ز یچ چ یه د، یرو ندار  ی س ی. و اگر عدی دار زیهمه چ د، یرو دار ی س ینداره. اگر ع ات یح

نجات هم در   یهست. اما تمام  حیحکمت و فهم در مس يهانه یگنج ي. همهحهیدر مس زیهمه چ
  ي به واسطه  ضیف ن یهست. ا حیتماما در مس نی هست. ا ح یدر مس یآشت یهست. تمام  حیمس

   . شهیعطا م  یسیع

او مجانا   ض ی: «به فگهیم  24: 3 ان ینجاتبخش» هست؛ روم ضی «ف ض، یف ن ی شش، ا يشماره 
رو   هی آ نی است.» ما قبال ا حیمس يسا یکه در ع ي اه یبه وساطت آن فد شوندی عادل شمرده م 

   .»  افتی می نجات خواه ح یمس يسای خداوند ع  ضی، «محض ف11: 15. اعمال میخوند

که خدا ما رو از   نه یاز چه؟» و جوابش ا افتهینوشته به اسم «نجات  ی . اسپرول کتاب ی. سآر
 خودش نجات داد. 

وجود تنها   کی. ما فقط از میکرد دایخدا نجات پ ي. ما از داور میکرد دای از غضب خدا نجات پ ما
   داره.  زیم يرو رو  نیمهمتر از ا  یلی. خدا مسائل خمینکرد دایناکام نجات پ ی زندگ  کی  ای

از   افتنی یی رها یعنی افته»ی«نجات  يما در خطره. و خدا ما رو نجات داده! واژه  يابد سرنوشت
  . مینجات داده بش میعظ  ان یاز خطر و ز ی عنی! میخطر عظ

:  3 توسی. تمیکرد دای نجات پ ح یمس يسا یخداوند ع ضیف يله یخدا به وس ينده یاز غضب آ ما
   .» یجاودان  اتیح  دی به حسب ام میاو عادل شمرده شده، وارث گرد ضی : «تا به فگهیم 7

دولت   يآمرزش گناهان را به اندازه  یعنی هیبه سبب خون او فد ي: «در وگهیم 7: 1 ان یافسس
 .»میاافته یاو   ضیف

  ی لیداره! او خ ياد یز یل یخ ض یکه او ف دیبدون  خوام یدارم. م ي ادی من گناه ز دی فکر کن د یشا
که گناه    یی: «جاگهیهست که م  20  يهیآ  کنمی فکر م  5  ان یداره. روم  ضیاز گناهان شما ف  شتریب 
 .»  دی افزون گرد تینها ی ب  ضیگشت، ف ادهیز
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گناه شما چقدر   ستیوجود داره. مهم ن  ضیاز ف ی تینهای وجود داره. منبع ب  يادتریز ی لیخ ضیف
  ض یپشت ف  ضی اونوقت او ف  م، یشینجاتبخش م  ض یف  ن یوارد ا  ی ! و وقتشترهیاو ب   ض یبزرگه، ف
  . کنه ی م ریتکث  ضیپشت ف

کنه.   لیتبد حیتا ما رو به شباهت مس بخشهیم کنندهس یتقد ضیکه او به ما ف نهیمنظورش ا و
  کنه یعطا م  تبخشیرضا  ضی . به ما فمیاو رو خدمت کن  میکه بتون   بخشهیم  کنندهت یتقو  ضیبه ما ف

مردن عطا   ض یکه به ما ف مون ی روز زندگ نیتا آخر نطور ی. هممیداشته باش تی تا تنها در او رضا
ست!  توانبخش   ضیف  ض، یف  نی . امیریبم  نان یتا با اطم  م، یریبم  مان ی تا با ا  م، یریبم  دیتا با ام  کنهیم

تا به    میو انجام بد  میباش  خوادیهرآنچه رو که خدا م  میو انجام بد  میتا باش  دهیکه به ما قدرت م
   آخر! 

خدا آنچه هستم هستم!»    ضی گفت: «به ف  میخواه  10-9:  15  ان یبا پولس رسول در اول قرنت  و
 خدا آنچه هستم هستم!  ضی. به فهی مانداریشهادت هر ا  نیا

  ح، یمس  ي ساینزد پسر خدا، خداوند ع  ر یفق  کیو به عنوان    د، یکرد  افت یاو رو در  ض یکه ف  مطمئنم
  ح یمس  يسا یو خداوند ع  دیو از گناهانتون توبه کرد  د یرو دراز کرد  مانتون یا   یو دست خال   د یاومد

  ن ی به بزرگتر ی. او حتبخشه یم ضی . او فدیآورد مان یو با تمام قلبتون به او ا دیکرد افتیرو در
 .بخشهیم ترم یعظ یض یگناهکار ف
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