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 صفات خدا 
 : محبت خدا 14درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

محبت خدا صحبت   ي. و مسلماً هر وقت که درباره میپردازی جلسه ما به «محبت خدا» م  نی در ا
مثل شما،   يکه قرار دادن مبحثِ محبت خدا در مقابل افراد کنهیاحساس م یهر معلم م، یکنی م

  دم یکش  رون یمقدس ب رو که از صفحات کتاب   يزیچ  خوامیمن م  ی. ول ستین   ای گو  ی کاف  يبه اندازه 
 زیانگموضوع محبت شگفت  ي از گرما میما بتون  يجلسه همه  نی شما قرار بدم تا در ا بلدر مقا

   . میخدا بودن، لذت ببر

. ممکنه  شهیمنظور استفاده م  نیا   يبرا  یکلمات مختلف  یونان یدر زبان    ه؟ی «محبت» چ  يکلمه   يمعنا
  ی جسمان  ت یکه به جذاب  می«اِروس» رو داشت ي. کلمه دیکلمات آشنا باش ن یاز ا ی شما با بعض

  ي استفاده شده. کلمه   نجایکه در ا   ستین   ياکلمه   نی ا  ی . ول کنهی اشاره م  ي اگه ینسبت به شخص د
   . کنهیمحبت برادرانه صحبت م يوجود داره که درباره  لئو»یبه نام «ف ياگه ید

  ک ی قیمحبت دوستانه و تصد  ینوع  شتریهمون شهر محبت برادرانه، که ب  ا ی –  ایالدلفیف مثل
هست که عموماً   يا«محبت» کلمه  يکلمه برا  نیتری عال  ی رابطه هست. ول  کی  ي تو  گه یشخص د

  ن ی «آگاپه» هست که واالتر ي محبت خدا نسبت به ما استفاده شده، و اون کلمه  فیتوص يبرا
   . ستیصِرف ن  ياحساسِ گذرا   کی هست، که بر اساس  دشکل محبتِ موجو

داره که   شه یدر اعماق عاشق ر يهست که به قدر  ی . محبتستین  يظاهر ت یجذاب  ک ی اساس  بر
   معشوقِش هست.   ي برا تی ریخ نیفداکارانه خواهان واالتر 

.»  يریبگ  ياگه یرو از شخصِ د  ستیکه قانوناً مال خودت ن   يز ی«چ  یعنی«شهوت» در واقع    يکلمه 
  بخشه، یو نه تنها م  بخشهیگرفتن، م  ي«محبت» کامالً برعکس اون هست. محبت، به جا   يکلمه   یول 

که   یهست که به کس  ن یمحبت ا نی . و واالتربخشهیفداکارانه م بخشه، یم یگزاف  ي بلکه به بها
هست و شما    يزیکه در او چ  یمحبت کردن به کس   تونمی. من میمحبت کن   ست، ین   ی داشتندوست

   درك کنم.  کشه، ی رو به سمت خودش م

.  د یبه اون شخص محبت کن  د یخوایو م  دیجذب شد   ی ع یکه شما به صورت طب  م یگیحالت م  نی ا  در
که دوست   نه، یگزی محبت کردن بر م يرو برا  یکه خدا کسان  زهیانگمحبت چقدر شگفت  ن یا یول 

  ه یدر نظر او فروما  ، یبه خاطر گناه و به خاطر نافرمان   نصورتیا  ریکه در غ  ی. کسان ستندین   یداشتن
  . دبودن 
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و از جالل خدا قاصر   می ما گناه کرد يهمه  نکهی. و امیو هست میبود تیوضع  نی ما در ا يهمه 
خودش، از گناه متنفره، و خشمش رو بر گناهکاران فرو   ت ی. و خدا به خاطر قدوسمیهست

به مقصودِ خدا از محبتِ   میشد لینوعِ بشرِ سقوط کرده، تبد نی ما جدا از ا نحالیو با ا زه، یری م
  او.   بخشیی ز و رها یمتما

جلجتا    بیصل  ي خودش رو داد که به خاطر ما رو  ي گانه یهست که او پسرِ    میعظ  نقدر یکه ا  یمحبت
 همون ذاتِ خداست.  نی . امیتا ابد همراه او باش میتا ما بتون  ره، یبم

   «خدا محبت است.»    کنهیتکرار م  16  يه ی«خدا محبت است.» و دوباره در آ  گه، ی م  8:  4  وحنا ی  اول

 .میمحبت رو درك کن ن یاز ا  يقدر  کنهیکه به ما کمک م میفکر کن  یبه موضوعات  دیایب  پس

هست.»   یثیدرون تثل ی به نظر برسه، «محبت خدا، محبت ربطی ب  ی ممکنه کم نی از همه، و ا اول
  ت یهست که در ابتدا داخل الوه  ی همون محبت  ده، یکه خدا نسبت به ما نشون م  ی محبت  نی ا  یعنی

   وجود داشت.  

القدس  پدر به روح   نطوری پسر محبت جاودانه داشته، و هم  ي پدر نسبت به خدا  ي که خدا  يطور  به
کامل،   یمحبت ت، یالقدس رو دوست داشته. در درون الوهمحبت داشته، و پسر هم پدر و روح 

پدر نسبت به پسر   ياز محبت خدا  ترم یعظ یکه محبت  يو نقص وجود داره، به طور بیعیو ب 
   وجود داشته باشه.  تونهینم ح یمس يسای ع داوند خ  یعنیخودش، 

آسمان گشوده شد و در   د؟یاریم ادیداده شد رو به  دیدر رود اردن تعم یس یکه ع یزمان  ایآ
که طول و   د یمن که از او خشنودم.» تصور کن بیاست پسر حب نی «ا گه، یم 17: 3 یمت لیانج

 باشه. تونهیعشق، چقدر م نی عرض، و عمق و ارتفاعِ ا

   گفته شده که پسر در آغوشِ پدر بود.   18: 1 وحنای لیانج در

  نه یس ي که انگار پسر سرش رو رو ي به طور  گه، یسخن م مانه یو صم کی نزد يرابطه  ک ی از  ن یا
  ل ی. انجکنهیم حیاونها رو تشر يرابطه  تِیمیصم هیآ نی و در اونجا آرام گرفته. اپدر قرار داده 

را به دست اوسپرده است.» چند   ز یو همه چ د ینمای : «پدر پسر را محبت م گهیم 35: 3 وحنا ی
    کنند؟ی هستند، پسران و دخترانشون رو محبت م نجایکه امروز ا  یپدران  ازنفر 

کمک به   ي که برا ستین  ي کار  چ یه باً یکه تقر میکنی اونها رو محبت م  يانده یبا چنان عشق فزا ما
پدر   چ یبه پسرش داره، که ه يچنان عشق سرشار  یحال پدر آسمان  ن ی. با ا میاونها انجام ند
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که پدر پسر را   رای، «ز19: 5 وحنای لینسبت به پسرش داشته باشه. انج تونهی نم  يای نیزم
سبب پدر    نی، «و از ا17:  10  وحنای  لی.» انجدی نمایبدو م  کندی و هر آنچه خود م  داردی مدوست  

   .» نهمی که من جان خود را م داردی مرا دوست م 

ام و در  ، «من احکام پدر خود را نگاه داشته 10:  14 وحنای، «پدر مرا محبت نمود.» 9: 14 وحنای
  ي از بنا شی، «مرا پ24: 17 وحنای.» مینمای، «پدر را محبت م31: 14 حنا وی.» مانمی محبت او م

.  ستمین  ثی«من که عضو تثل دیممکنه بگ کنم؟ی شروع م نجای.» حاال چرا از ا يجهان محبت نمود 
  ی دوست داره، به من چه ارتباط نطوریپدر، پسر رو ا يخدا نکهی. استمی ن  تیمن که داخل الوه

   داره؟» 

ما کامالً ارتباط داره، چون همونطور که پدر پسر رو محبت کرد، همونطور هم االن من و شما رو    به
باورش کنم. اگر در   تونستمیمقدس نبود، فکر نکنم مکتاب  يموضوع تو نی . اگر اکنهیمحبت م

مقدس هست و  موضوع در کتاب  ن یا ید. ول نبو ی که برام باور کردن  دونمیمقدس نبود، مکتاب 
که   یاو من رو دوست داره و شما رو دوست داره با همون محبت  نکهیرو باور کنم. ا نی ا دیبامن 

   پسر خودش رو دوست داره. 

. محبت پدر نسبت به ما محبت  دهیسوق م ت»ینهای «ب  یعن یدوم  یما رو به موضوع اصل که
خود به عنوان کاهن اعظم گفت، «تو مرا   ي در دعا ی سیع 23: 17 وحنایهست. در  ت ینهایب 

در   دگان یبرگز یاشاره داشت، به تمام  نیکه به منتخب - »يرا محبت نمود شان یو ا يفرستاد
   ها عصرها، و در طول نسل طول طول تونل زمان، در 

مشکل خود    تونهیم  یح یمس  کی .» شگفتا! چطور  يچنانکه مرا محبت نمود   يرا محبت نمود  شان ی«ا
دوستم نداره.» آره خُب،   چکس ی «ه ا یدارم؟»  ی داشته باشه و مثال بگه «من چه مشکل ینیب کم

شما رو   نی ا ه؟یپسر خودش دوست داره، چ يپدر تو رو به اندازه  يخدا نکهیا ينظرت درباره 
   . کنهیم خکوبیم تون ی صندل  يرو

ما   ي رو برا یتینهای . پدر چه محبت ب کنهیحال سربلند م ن یموضوع شما رو فروتن و در ع نیا
چه نوع محبت پدر    دیکه «مالحظه کن   کنه یبه ذهنم خطور م  1:  3  وحنایاول    قت، یقرار داده. در حق

  ی به ما ارزان  یپدر چه محبت م»یهست نیوچن م؛یبه ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شو 
   ست. ا هداشت
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محبت نمود که پسر   نقدریخدا جهان را ا رای: «زگهیدر فکرم هست که م 16: 3 وحنای لیانج
  شان یدر ا   ياکه به من نموده   ی : «محبتگهیم  26:  17  وحنایدر    ياگه ید  يه یخود را داد» آ   يگانه ی

 باشم.» شان یدر ا زیباشد و من ن 

   . ارهیکنه، محبت پدر رو به درون ما م یکه در ما زندگ  اد یم حیمس یوقت د، ینیبب

  شه یم  ی و تجرب   ی ما واقع   ی در زندگ  ی موضوع زمان   ن یا  یجهان محبت کرد، ول   ادِیما رو قبل از بن  او
 نداره.  يهست که مرز ی محبت نی . احدی محبت ب  ی عنی نی کنه. ا یتا در ما زندگ ادیم حیکه مس

پسر خودش ما   يخدا به اندازه نکهیا ست؛یکه قابل محاسبه ن  قهی واال و عم ي محبت به قدر نیا
   .  کنهیرو محبت م

.  کنه ی م  يفداکار  ، ی«محبت واقع   میکه قبالً گفت  د یاریب   ادی«محبت فداکارانه» هست. به    نیا  سوم، 
  ی ت داره.» ح ییبها یکه «محبت واقع  میهم بگ نطور یا میتون یدهنده باشه.» م د یبا یمحبت واقع 

  یکه نگران شخص دیو فقط زباناً بگ د»یشو ری«گرم و س دیآسونه که بگ گهیمقدس هم مکتاب 
و محبتش   پوشونهیو بهشون لباس م ده یو به اونها غذا م کنهیم ي فداکار ی. عشق واقع دیهست

   . گذارهیم شیرو به نما 

قول  هست که تازه نقل ي اه یآ 16: 3 وحنا ی لیهست. انج  نطوریخدا نسبت به ما هم هم محبت
خدا جهان   را یز -مقدس هست شون از کل کتاب مورد عالقه  ي ه یاز مردم آ ی لیخ ي کردم که برا

  يگانه یرو داد؟ که پسر    یرو داد؟ که او ک  یکه داد. که او چ  -  ؟یچ   -محبت نمود که او    نقدریرا ا
   هست.  مانندی و ب   کتای  یرا داد. همان مونوژِنِز که به معن ودخ

  ب ی صل يکه به خاطر ما بده تا بر رو  کردی رو انتخاب م  ی ک یچهار پسر داشت و  ا یخدا سه  اگر
مون خونه  يو جان. ما تو مزجِی اندرو،  –. من سه پسر دارم بودی نم يزیانگمحبت شگفت  ره، یبم

خدا سه پسر   ی اَن هست. ول  س یهست. اسمش گرِ تریپ. اسم دخترم میدار يشاگردساز 
هست. دادن   زیدادن همه چ يپسر به منزله  کی پسر داشت، و دادن اون  کی نداشت. او فقط 

   هست.  ز یچ چ ینکردن از ه غیدر يپسر به منزله  ک یاون 

هست که خدا   یقربان  نیتری عال  ي برا هی هد ن یتری دادن عال  يپسر به منزله کی اون  دادن 
پدر همتراز   يپسر با خدا  ي که، از اونجا که خدا کنه یمطرح م نطوریبده. اِسپِرجِن ا تونستیم

  تر ی عال  ياه ی هد تونستی پسر رو داد. خدا نم  يپدر، خدا  يهست، پس خدا، خدا رو داده. خدا
   اش به من و شما، خدا رو بده. نشان دادن محبت فداکارانه  يکه برا دهب  نی از ا
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که ما هنوز گناهکار   یهنگام نکهیاز ا کندی ، «لکن خدا محبت خود را در ما ثابت م8: 5 ان یومر
ندارد که جان خود را   نی محبت بزرگتر از ا ی، «کس13: 15 وحنایدر راه ما مرد.»  حیمس م، یبود

   پدر هست.  ي محبت خدا نی به جهت دوستان خود بدهد.» ا

او به طرف   نکهیا د، یپسر نسبت به ما فکر کن  يپسر هست. به محبت خدا  يمحبت خدا  نیا و
  یِ جهنم  اِنیاغی تا به عوضِ  شهیو اونجا مصلوب م ن، یخون  بیاون صل ره، یظالمانه م بیاون صل

  ان یباشه. افسس میعظ د یپسر به ما چقدر با ي. محبت خدا رهیمثل من و شما، بم یق یگناهکارِ ناال
   آن داد.»  ي را برا  شتنیرا محبت نمود وخو سایهم کل ح ی: «مسگهیم 25: 5

داره، که  میهست یواقع  مانداران یپسر هم نسبت به ما که ا یکه حت يامحبت فداکارانه  چه
 .دهی ما م يجانش رو هم برا

جان خود را در راه گوسفندان   کو یهستم. شبان ن  کو ی: «من شبان ن گهی م 11: 10 وحنا ی لیانج
   محبتِ گرانبها هست.  نی هست. ا یمحبت واقع  نی فداکارانه هست. ا محبتِ ن ی.» انهدی م

  نه یبر ا  دیتاک نجایخداست. ا يانتخاِب اراده  نی ا نکهیا ی عنیهست،  »ي«محبت اراد نیا  چهارم، 
در درون ما بود که او رو  یذات  يزیچ نکهیکه خدا انتخاب کرد که ما رو محبت کنه، نه به خاطر ا

   محبت از خدا سرچشمه گرفته.  نی تا ما رو محبت کنه، بلکه ا کردی م  بیترغ

تا او هم متقابالً    میمحبت از ما سرچشمه نگرفته. مطمئنا اول ما او رو محبت نکرد  نی معنا، ا  ک ی  به
کنه. محبت خدا به   بی هم در ما نبود تا او رو نسبت به ما ترغ يزیچ یما رو محبت کنه، بلکه حت 

   از درون او نسبت به ما برخاسته، چونکه او محبته.   يطور اراد

  ي ه ی و از آغاز آ 7باب  هی محبت کنه. کتاب تثن دی محبت کردن در ذات او هست، چون او با چون 
ها  قوم  ریسبب که از سا ن یاز ا دی: «خداوند دل خود را با شما نبست و شما را برنگزگهیم 7
  ا جهت که خداوند شما ر  نیاز ا   کنی. ل دیبود  ترل یها قلقوم   يکه شما از همه   رایز  د، یبود  رتریکث

   .»  داشتی دوست م

و   لیخداوند شما رو دوست داره. به خاطر اسرائ نکهی. فقط به خاطر انهیهم هیقض ن یا حیتوض
که اونها بزرگتر بودند. به خاطر  نبود  ن ی نبود. به خاطر ا ل یخدا نسبت به اسرائ یِ نشیمحبتِ گز 

  خدا عرضه به حضور  يبرا ي شتریب  زینبود که اونها چ نی نبود که اونها بهتر بودند. به خاطر ا ن یا
. به آشور محبت  کردی . به بابل محبت م کردی بود، خدا به مصر محبت م ن یداشتند. اگر موضوع ا 

  . کردی محبت م گهی د ی کی بود، به  نیموضوع ا. اگر رفتی روم م  يِ. به سراغ امپراتورکردی م
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اونها رو دوست   نکهیخودش رو محبت کرد، صرفاً به خاطر ا يدهیبلکه خدا قوم برگز نه، 
ما رو   م، یما ارزشمند هست نکهیکه اونها رو محبت کنه. خدا به خاطر ا دی. چون او برگزداشتی م

  ن یمارت  يگفته   نی که خدا ما رو دوست داره. ا  میارزشمند هست  ن یمحبت نکرد. بلکه ما به خاطر ا
است، نه آنکه ما خدا    نی : «و محبت در همگهیم  10:  4  وحنایهست و کامال هم درسته. اول    رلوت

   او ما را محبت نمود.»  نکهی بلکه ا م، یرا محبت نمود

  ن ی که او اول ما را محبت نمود.» خدا، آغازگرِ بزرگ ا  رایز  میینمای ، «ما او را محبت م19 يهیآ
هست که قلبش رو معطوف ما   یبزرگ هست. خدا اون کس  ي کنندهرابطه هست. خدا، تعاقب

او به   م، یما از او فرار کرد نکهی. و با اکنهیرو قبول نم یکرده و ما رو دنبال کرده و جواب منف 
   ما اومد.  دنبال

ما رو به طرف خودش برگردوند و گفت:    نکه یبر ما غلبه کرد، تا ا  نکهیکرد، تا ا  دایما رو پ  نکه یا   تا
باز   ی گشوده و با قلب ی!» و او ما رو با بازوان ری«من تو رو در پسرم دوست دارم، پسرم رو بپذ

   هست.  اندازهی و ب  میبا محبتِ عظ یی چون او خدا  رفت، یپذ

  ي ادوره  ی محبت نی . استین  ي الحظه  یمحبت  نی هست.» ا يابد  ی محبت، محبت نی پنج، «ا يشماره 
 ي رنگ ببازه. نه، بلکه برا يبه زود  دیکه به سرعت ظاهر شده و شا ستین  ی. محبتستین 

اعصار عبور   ياز فرازِ همه  د ی. بامیپرواز کن تی ابد  يبه ابتدا  دیمحبت، با ن یآغاز ا يمشاهده 
  . میکن

تمام   دی. بامیتر برعقب  دی اون وقت بازم با یبه آغاز زمان، ول  م، یدر زمان به عقب برگرد دیبا
القدس با هم مالقات  که پدر، پسر و روح یبه زمان  م، یبه عقب برگرد تی ابد ي رو تا ابتدا ریمس

  و پدر انتخاب کرد که ما ر  ي کردند و اونوقت بود که خدا ي زیررو طرح  شون یکردند و حکمِ ابد 
   عاشقانه به پسرش عطا کرد.   ياه یمحبت کنه و ما رو به عنوان هد

. ما به عنوان کنهیازشون صحبت م 17و  10و  6در باب  وحنایکه  میهست یهمان عطا شدگان  ما
، گفته: «خداوند  3:  31  ایارم  . و درمیابرازِ محبت پدر نسبت به پسر، توسط پدر به پسر عطا شد

  ي خدا   نی تو را دوست داشتم.» شما توسط چن  یدور به من ظاهر شد و گفت: با محبت ازل   ياز جا 
   . دیادوست داشته شده  یطوالن  نقدریا  یو به مدت  ادیز  نقدریا ی میعظ

تا در حضور او در محبت    دیعالم در او برگز  ادیاز بن  شی: «چنانکه ما را پگه یم  5-4:  1  ان یافسس
به وساطت   مینمود تا او را پسر خوانده شو ن یی. که ما را از قبل تع میباش بیعی مقدس و ب 

 خود.»   ياراده يبر حسب خشنود حیمس ي سایع
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که   کنند، ی نگاه م زیبرانگ جدال  ي ابه عنوان کلمه  ر یاز مردم به تقد یکه چرا بعض زهیانگشگفت 
  ن ی ترم یعظ  قِ یاز حقا  ی کی   ن یا  که یدر حال   زند، یری به هم م   نقدریو ا   د، شنیم  ی ازش عصبان   نقدر یا

   .  دهیتا به حال به خودش د یهست که جهان هست یمحبت

که از ازل ما رو دوست داشته   يخودش هست، طور  دگان یپدر نسبت به برگز يمحبت خدا  نیا
افق   نییتع  یِبه معن ژو» ی«پِرور ایمقدر شده  يو در محبت، سرنوشت ما رو مقدر کرده. کلمه 

  نییسفر آغاز بشه، مشخص شده بود. خدا افق رو تع   نکهیمقصد قبل از ا  گه، یهست. به عبارت د
  کرد. 

افق رو   يکلمه  دیتون ی . مژویپرور افق.  ي همون مقصد هست، در اون آخر، اونجا در انتها اونجا
 ن ی و تضم نییخدا قبالً مقصد رو تع  م، یبه اون افق برس یما حت  نکهی. قبل از ا دیتوش بشنو

تا به صورت پسرش متشکل    نکهیو ا  میکرده، و در محبت بود که او مقدر کرد تا ما همراه او باش
  . میبش

ما رو دوست   ي. او به قدرکردی رو قبول نم  یما رو دوست داشت که جواب منف  يبه قدر او
ما رو دوست   يبه دنبال ما اومد که باالخره دل ما رو به دست آورد، و به قدر  نقدریداشت که ا

بود. او چه   میهمراه او خواه شهیو هم شهیهم  يکرد که ما برا  ن یداشت که با اقتدار تمام تضم
 ما نشون داده. رو به  ی می عشق عظ

شخص  کی محبت بر آمده از  نی که ا کنمی هست. من فکر نم  »یاحساسات   ی«محبت نی در آخر، ا و
رو   ن یا  گه یو م کنهیم ي شطرنج باز وتریکامپ يصفحه  ي در آسمان باشه که رو احساس ی مقتدرِ ب 

  لکه باشه. نه، ب   یبرگرفته از ادراك و تماماً عقالن   نها یا   يکنار و همه   گذارمی اون رو م  دارم، ی بر م
بر تو   گری، «خداوند بار د 9: 30 ه یپر از مهر و عاطفه هست. تثن دگانش، یما برگز ي قلب خدا برا

، «خداوند از تو مسرور خواهد شد.» خداوند بر 4:  64  ایخواهد کرد» و اشع   يشاد  ییکوین   يبرا
   خواهد کرد.  ي تو شاد

که او   گه یم 17: 3 ایمسرور خواهم شد.» صفن شان ی«و از احسان نمودن به ا، 41: 32 ایارم
  اد یم  ادتون ی  گرده، یپسر ولخرج به خونه بر م  یوقت  20:  15لوقا    لی. در انجخونهیما سرود م  يبرا

 دن ی. او شروع به دوادیرو تا خونه ب  ریکه پدر چه کار کرد؟ او منتظر نموند که پسرش کل مس
پدر به    يکرد که «ا  یشروع به سخنران   گشتی پسرش داشت به خونه بر م  یکرد، و وقت  جادهدر  

   ام.» آسمان و به حضور تو گناه کرده
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و او رو   کشهیو در آغوشش م کنه، ی او رو خاموش م ياو با بوسه  کنهیپدر حرفش رو قطع م  و
  ي رو  یی! ردادیپاهاش کن! کفش به دیذبح کن يپروار ي: «گوساله گهی و م بوسهیو م بوسهیم

در   يای که چه خوش  ي! پسرم به خونه اومده!» وا دیبه دستش کن ي! انگشتردیدوشش بنداز
و به سمت خودش   خونهیکه او ما رو فرا م یوجود داره، وقت  دگانشیرگزقلب پدر نسبت به ب 

   . کشونهیم

  ک ی ستون کوچک به  ک یکه ما از  ست یخدا ن  یِ تراکنشِ کوچک در دفتر کلِ آسمان  ک ی فقط  ن یا
بزنه و بگه «آره، من حواسم به   کیمربع ت کی  يو خدا فقط تو میبرده بش گهیستون کوچکِ د

 ک ی فقط  ی وقت ینداشته باشه. نه، بلکه خدا حت  ی هست.» و با ما ارتباط های نییاون پا  يهمه 
گوسفند گمشده به گله آورده   کی فقط  یوقت ی . او حت کنهیم يشاد گرده، یگناهکار به خونه بر م

   . کنهی م يشاد شه، یم

  مه ی. چقدر عظکنهیم  يما شاد   يبرا  م، یاریم  مان یا   حیمس  يسایکه ما به پسرش، خداوند ع  یوقت  او
 محبت خدا نسبت به ما.  
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