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 صفات خدا 
 دانی خدا : پیش 15درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

.  میخدا» بپرداز یشدان ی«پ یعنیمهم خدا  یل یاز صفات خ ی کیبه  می خواهی جلسه م  ن یدر ا
  ی شدان یافراد از پ یخدا وجود داره و درك برخ یشدان یموضوع پ يدرباره ياد یتفاهمات زسوء

ها نسبت به پسرش  انسان  نه یتا بب کنهینگاه م نیی که خدا از به اصطالح تونل زمان به پا نهیا
  . کنندی خداوند چطور برخورد م  حیمس ي سایع

.  دهیمتقابل نسبت به اونها انجام م یانتخاب  نه، یبیم شیاونوقت خدا بر اساس اونچه که از پ و
  نه، یبیم  شیرو از پ  نیا  اره، یم  مان یا  حیمس  يسای نفر به پسرش ع  ک ی  ندهیدر آ  نهیبیخدا م  یوقت

  ي اونوقت خدا از ازل اونها رو برا اره، یم مان یا ح یکه اون شخص به مس نه یبیم شیاز پ ی و وقت
   .  کنهینجات مقرر م

از کالم خداست. به سه   ی نادرست بزرگ ریتفس نی درجه بر عکس هست. ا 180 نیا  متاسفانه
 ! لیدل 

  .» خدا عالِم مطلقه. رهیبگ اد ی يزینگاه نکرده که چ ندهی: «خدا هرگز به آکی  يشماره 

. خدا  رهیگی نم ادی يزی. خدا هرگز چ دونهیرو م زی. خدا همه چمیدیصفت خدا رو د نیقبال ا ما
اون رو   شیکه خودِ خدا از پ دهیانجام م يکه کار نهیرو بب یتا کس کنهینگاه نم ندهیهرگز به آ

   مقرر نکرده باشه! 

  کار یشخص چ نهیتا بب کنه ینگاه م ندهیکه به آ نهیا  کنهی که خدا م ي: «اگر تنها کارنکهیا دوم
ما مثل گوسفندان گمراه شده    عی : «جمنهیبیکه خدا م  هی زیچ  نی !»، انیهم  یعنی  ی شدان یو پ  کنهیم

  ه ب  چکسیکه ه نه یا نهیبیکه خدا م ي زیاز ما به راه خود برگشته بود.» تنها چ یک یو هر  میبود
. کالم  دهیم میکامل قلب انسان رو تعل یمقدس تباه . کتاب ارهینم مان ی ا حیمس يسا یپسرش ع

  . دهیم میخدا اسارت اراده رو تعل 

گناهکار مجرم   به دیکه خدا با ستي اه ینجاتبخش هد مان یکه توبه و ا ده یم میتعل مقدسکتاب 
   .  ارهیب  مان ی خودش ا  تونهینم یعطا کنه. کس 
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  ی آنان   رای: «زگهیم  29:  8  ان یچون در روم  ست»؛ین   ینیب شیپ  يبه معنا  یشدان ی: «پنکهیسوم ا  اما
سه و چهار در   يشماره  کنمی باره بگم. که فکر م ن یدر ا زیدو چ دی را که از قبل شناخت!» بگذار

  ش یاونچه که از پ  گهیرا که از قبل شناخت! نم  یآنان   رای! ز هیشخص  ریضم  هی   نی . اشهیما م  ستیل 
   را که از قبل شناخت!  ی : آنان گهی! مدید

نجات رو در   اتیخدا تجرب  کنه؛ینم ینیب شیرو پ طیخدا شرا  کنه؛ینم ینیب ش یاتفاقات رو پ خدا
   را که از قبل شناخت!   یآنان :  گهی! مدید  شیاونچه که از پ  گهینم  کنه؛ینم  ینیب شیپ  29:  8  ان یروم

  ی درك اشتباه از معن هی نیکه «ا  نهیا دگاه، ید نیاشتباه بودن ا لیچهار از دال  يشماره  حاال
رو متوجه   نیا  یسیکه ما تو زبان انگل هیبه شکل یدر زبان اصل  یشدان یپ ي!»؛ واژه هیشدان یپ

   . رهیگی قرار م یکه کنار فعل اصل شوندیپ  کی فعل هست با  کی  یشدان یپ ي. واژه میشینم

. زیآمو محبت  یشخص  ياشناختن در رابطه  یعنی دانستن!  ی عنیهست؛  نوسکو»ی«گ یاصل فعل
کامال   يرابطه  کیزن و شوهر در  نی. به محبت ب یم یصم اریبس یمحبت کردن به شکل یعنی
   اشاره داره!    یکیزیف

 . شناسهیرو اونطور نم  ایدن  يتو  ياگه ید چکس ی که ه شناسه یم يهمسرش رو طور  نکه یا

«قبل» مثل «از   یعنی«پرو» هست که  ره، یگی قرار م نوسکو»یکه در کنار «گ ي شوندیپ اون 
  ا ی  یشدان یپ ي«از قبل». واژه  ی عنیهست. «پرو»  نوسکو» یما «پروگ ي. پس واژه ش»یپ

اونها رو محبت   زکنندهیمتما  ی که خدا از قبل انتخاب کرد که با محبت یکسان  یعنی نوسکویپروگ
   .  کنهیرو اونطور محبت نم گران ی که د  ییهاقیکنه، به طر

   . باشه؟ میکن  یبررس  نهیزم  نیمقدس رو در ا کل کتاب   دییای. ب میمقدس رو مطالعه کنکتاب   دییایب 

  د ینیبب  خوامیباشه؟ و م  م، یشروع کن  ش یدایاز پ  دیی ای. ب دیبر  1:  4  شیدای با من به پ  خوام یم  پس
نوشته شده   يبه زبان عبر ن ی. ا شهیم ده یبار در کالم خدا د ن یاول  ي«شناختن» چطور برا يواژه 

  به کار رفته.  ادا»ی« يواژه  نوسکو، یگ يواژه  يو به جا 

فعل   نی .» ادییرا زا ، «و آدم، زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده، قائن 1: 4 شیدا یپ حاال، 
محتاطانه و مناسب هست    یروش  نی . اهیمفهومش چ  میکنی همراه خودش داره؛ ما درك م  یروابط

   .  کنهیمرد و همسرش استفاده م ن یب  یکیزیاتحاد ف  نیا  يصحبت درباره  يمقدس براکه کتاب 
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شناختن در    ي. واژه دیی: مرد زن خود را شناخت و او حامله شد و زا گهیم   ی واقع در زبان اصل  در
  ن ی وجود داره؛ و ا کی نزد يکه رابطه ا  یی رابطه جا نیتری می محبت در صم یعن یمقدس کتاب 
   درك هست.   رقابلیاز محبت غ يابراز

قلبم رو به   نکه ی. اکنمی رو اونطور محبت نم گران یکه د کنمی محبت م  يشخص رو طور   نی ا یعنی
  . کنمی محبت م  زکنندهیمتما ی با محبت نکهی. اکنمی اون شخص معطوف م 

تکرار   نی هم ا 4باب  ش یدای ، در پ25 يه ی خوبه بگم در آ م، یکنی رو درك م  نی ا م یکه دار حاال
  ي نام نهاد.» همه  ثیبزاد و او را ش  ي زن خود را شناخت، و او پسر گریشده. «پس آدم بار د

درك   میبتون   م، یدیرس  یشدان یپ  يو به واژه  دی به عهد جد  یتا وقت   دیکه آماده بش  نهیا  يبرا   نهایا
   . ستین  ینیب ش یپ يبه معنا  چوجهیواژه به ه ن ی! ایچ  یعن یدانستن  ایشناختن   يکه واژه  میکن

  ی الزم بود. مستلزم رابطه و اتصال  نی از ا شتریب  کمی. شدی باردار نم  ینیب ش یفقط با پ حوا
   بود.  ی می عاشقانه و صم

شناختن به صورت    يکه واژه  دینیبب  خوامیم  نجای . و ا2  يه یآ  3به کتاب عاموس. عاموس باب    میبر
مورد محبت قرار گرفتن! در   يانتخاب شدن به کار رفته؛ انتخاب شدن برا يمترادف با واژه 

شناختم.»    نی زم  لیقبا  ی: «من شما را فقط از تمام گهیم  لیکه خدا به اسرائ  میخون یم  2:  3عاموس  
رو   حیصح يصفحه ترجمه  ن ییانتخاب کردم! و تو کتاب من شماره زده و پا گهیم ياترجمه در 

   نوشته: «شناختن!» 

  ی انتخاب کن  یعنیمحبت کردن. شناختن    يبرا  یانتخاب کن   یعنیانتخاب کردنه. شناختن    شناختن، 
   . یمحبت کن  زکنندهیمتما  ی که با محبت

. من  کنمی ها رو محبت نمامت  ل یقبا ریسا کنمی رو محبت م  لیمن اونطور که اسرائ گهیم خدا
من، شما رو به   يدهیفقط شما رو انتخاب کردم. من فقط شما رو محبت کردم. شما قوم برگز 

   محبت نکردم.   هاقی رو به اون طر هاي آشور  ای های بابل ای  ان یمحبت کردم که مصر یی هاقیطر

خودم رو به شما   ي رو فرستادم؛ من عهدها ایبت به شما آشکار کردم؛ من انبمحبتم رو نس من
   شما کردم.   يبرا يشتریب  یلیخ  ي رو به شما دادم. من کارها قتمیدادم. من حق

به  میبگ میتون یم زکننده؛یمتما ی محبت نمودن به شکل يانتخاب کردن برا  یعن یشناختن  يواژه 
  . زیآمض یتبع   یشکل
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 دنش، ی دیبهتون نشون بدم، اگر قبال ند يزیچ خوامی. م1باب  یبه مت م؛یبر دیبه عهد جد حاال
العاده از فوق  ه ی! (کنالرزونهیهاتونم متا جوراب  م یگیکوچک اونطور که تو آالباما م يه یآ ن یا

: «پس  گهیم 24: 1 یمت شه؛یشروع م 24 يهی ، البته جمله از آ25: 1 یخب؟ مت یلیبودن) خ
خداوند بدو امر کرده بود، به عمل آورد و زن   يشد، چنانکه فرشته  داریاز خواب ب  وسف یچون 

   او را نشناخت.»   د، یی خود را نزا  نی: «و تا پسر نخست25  يه یرا گرفت.» آ شیخو

  وسف یاو توسط  گه یمقدس من هست، در اصل مکتاب  يترجمه  ی واقع همونطور که در پاورق در
  ق یدق يترجمه  ه ی نیرو باکره نگه داشت! که ا  میمر  گهی ها مترجمه  ی تو بعضشناخته نشد! 

   او رو باکره نگه داشت!   گهیکه م استیمعادل پو کی  نجایبلکه ا ست؛ین 

  گه ی که م ي زیکامال متفاوته. چ یونان ی يواژه  کی  نی . اومدهین  ی تو زبان اصل ی باکره حت يواژه  و
  نکه یباکره بودن؛ ا  یعنی   ن یشناخته نشد. ا   وسفیهرگز او رو نشناخت و او توسط    وسف یکه    نهیا

   شما رو نشناخته.  يمرد

  ی م یخاص و صم زکننده، یکننده، متماوصل  يرابطه عاشقانه کیاما در  دونن، یتون مدرباره  خب
. فعال اونجا  شهیموضوع کامال شفاف م نیا م، یرس ی م  29: 8 ان یبه روم ی . وقتدی شناخته نشد

   نشونتون بدم.  خوامی هست که م گهید  يه یچون چند تا آ د، ینر

  ن یکه توسط بزرگتر میهست  خیتار يموعظه  نیبزرگتر يدر انتها نجای. ادیبر 23: 7 یمن به مت با
  خوام ی. و محیمس يسای سرِ کوه هست و واعظ، خداوند ع يموعظه  ن یموعظه شده. ا خ یواعظ تار

  د ی دون یو م  میرسی موعظه م  ن یا  يهم هست! به انتها  خ یمبشر تار  نیاضافه کنم که او بزرگتر  نویا
  ی قیاست آن طر عیفراخ است آن در و وس رای . زدی: «از در تنگ داخل شو گهیم یچ  یس یع که

تنگ است آن در و   رای . زارندیبس شوندی م که بدان داخل ی به هالکت است و آنان  يکه مؤد
و   ترن ییپا م ییایاند.» و حاال مآن کم  ابندگان یاست و  اتیبه ح ي که مؤد ی ق یدشوار است آن طر

داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه   د ی: «نه هرکه مرا «خداوند، خداوند» گومیخون ی م  ور  21  يهیآ
 م؛یاب یی که ما با اطاعت نجات م   گهینم  یسیپدر مرا که در آسمان است به جا آورد.» ع  يآنکه اراده 

  ي فعل امر نی و ا لیفرمان انج نی همچن شه؛یم دهی در اطاعت د یق یشواهد نجات حق شهیاما هم
: توبه  نهیا لی. فرمان انجدیکنی نم ای دیکنی اطاعت م نیاز ا  ایشما  حاال اور»یب  مان ی«ا : گهیکه م

  د، یهست  مان یای. اگر ب دیهست  عیمط  د، یهست  مانداریاست! اگر ا   کیملکوت آسمان نزد  رایز  دیکن
   هست.   25 يه یآ یمعن  نی. ا دیهست عینامط

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

5 

  م ی به نام تو نبوت ننمود  ا ی، «بسا در آن روز مرا خواهند گفت: ”خداوندا، خداوندا، آ22  يه یآ  حاال
خداوندا، من   م؟“یظاهرنساخت اریو به نام تو معجزات بس میرا اخراج نکرد وهایبه اسم تو د و

خداوندا، من تو رو خدمت کردم. تو  دادم؛ی درس م  ي کانون شاد ي رفتم؛ خداوندا من تو سایکل
   ! ي اریم ادیخداوندا! خداوندا، خداوندا، تو منو به   یشناسیمنو م

«شما را نشناختم!» خدا تعداد   ؟یخواهم گفت که هرگز...» چ حیصر شان ی: «آنگاه به ا23 يهیآ
. پس  دونهیکه گفتند رو م  يا! هر کلمه دونهی! روز تولدشون رو مدونهیسرشون رو هم م   ي موها

   که هرگز شما رو نشناختم؟  یچ  یعنی

که شناختم  يزیناختم. تنها چنش مانهی ! من هرگز شما رو صممیما هرگز با هم رابطه نداشت یعنی
من پاسخ مثبت   ضیف ي. شما هرگز به مکاشه دیدور بود ی لیشما بوده! شما از من خ يدرباره 

   .  دی. من هرگز شما رو نشناختم و شما هم هرگز من رو نشناختدینداد

  ی عنیشناختن    شه؟ یشناختن م  يواژه   یتر از معنواضح   ي زیچ  ا ی!» آدیبدکاران از من دور شو  ي «ا
   .  حیمس يسایپسرش ع  قیبا خدا از طر یشخص يداشتن رابطه 

وسط    دی. البته مثل خورششهیم  یتر هم حتموضوع واضح  نیا  کنمی . فکر مدیبر  10باب    وحنای  به
   تر بشه. نداره واضح ازیکه ن  مونهی ظهر م

  نجا ی! ا14:10  وحنا ی.  دینیقسمت بب  ن یرو در ا  گهی د  يه یو چند آ  14  ي هی آ  خوام ی، م10باب    وحنا ی
به    کویخودش رو به عنوان شبان ن   یس یباب رو دوست دارم. ع  ن ی. من کل اکوستیمَثَلِ شبان ن 
فرمود: «من شبان   یسی ! ع14 يه یآ ه، یآ  نیخودم رو محدود کنم به ا د ی . بگذاردهیما نشون م

   خوبه!  نی .» اشناسندی و خاصان من مرا م  شناسمی هستم و خاصان خود را م  کوین 

من کد   گه، یداره م یس یع یعنی دیکنی به چه معناست؟ فکر م نجایشناختن ا دیکنی فکر م حاال
شما رو   گهیم ینه! وقت دونم؟یشما رو م ياعتبار  يبندرتبه  دونم؟ی روح شما رو م یتیامن

بخش نجات   و  یشخص  ، یم ی صم  ياکه ما رابطه   نهی منظورش ا  د، یشناسی و شما من رو م  شناسمی م
 دیدون ی ! و م دیشناسی شما واقعا من رو م  د؛یمن بدون  يکه فقط درباره  ست ین  نی . امیبا او دار

شما    حیمس  ي سایع  نکهیخدا شما رو بشناسه! ا  نکه یا  د؟یکه شما خدا رو بشناس  نهیمهمتر از ا  یچ
   رو بشناسه.  

خداوند رو   ای. آمیهست که با هم بود یسوال رو ازتون بپرسم، االن مدت نی ا خوام یم
 ریگون یل  ا یآ  ای ! دیریم سا یبه کل ا یآ  دمیازتون نپرس شناسه؟ ی خداوند شما رو م ا یآ د؟یشناسی م
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خداوند رو    ا ینه! آ  ا ی  دیدون ی . اسپرول رو م یتولد آر. س  خ یتار  دمی! ازتون نپرسدیرو دوست دار
  دیشنوی روز م   کی  دیشناس ی چون اگر او رو نم  شناسه؟ی شما رو م  حیمس  يسا یع  ایآ  د؟یشناسی م

   بدکار از من دور شو!»   ي«ا  گه، یکه بهتون م

  تر ن یی. پاحیمس ي سایبا ع  یم یبخش و صمنجات   ، یشخص  يرابطه   ک یوارد شدن به   ی عنی شناختن 
روشن   يچراغ رو تو اتاق ناهارخور . میچرخون ی رو م  مریکه د هی. مثل زمان دینگاه کن 27 يهیبه آ

   . درسته؟ شهیتر مروشن و روشن  یو چراغ ه  دیکنی م

.»  کنندی و مرا متابعت م شناسمی و من آنها را م شنوندی : «گوسفندان من آواز مرا م 27 يهیآ
به چه   ی شدان یبخش و عاشقانه! پس پنجات  يرابطه  کی داشتن  یعن ی! شناختن نوسکویگ

و   دیعالم، در ازل، خدا دور اسم شما خط کش ادیاز بن شیقبل از شروع زمان، پ یعنیمعناست؟ 
و انتخاب کرد که شما رو محبت کنه و قلبش رو به شما معطوف کنه؛ با محبت و   کردشما رو جدا 

  سوزان و فروزان.  يعالقه 

بخش و عاشقانه با شما  نجات   يارابطه   عالم وارد  ادیاز بن  شیخودش از پ  یاو با عهد جاودان   نکهیا
و من قلبم را معطوف   ی بره نوشت. «تو از آِن من هست اتیشد و از ازل نام شما رو در دفتر ح

   . ستیشدان یپ يواژه  یمعن ن یتو را دوست داشتم.» ا یازل  یبه تو کردم و با محبت 

  ش یادف با «از پمتر ی شدان یمقدس هست که پ؛ چند جا در کتاب 32: 2به اعمال  دیبر
هست. در اعمال    »یشدگن ییتع   ش ی«از پ  يبرا  یبه کار رفته که خودش مترادف  »یشدگمنصوب 

  ن یعبارت سنگ  نیا  23  يه یدر آ  کنه، یداره موعظه م  کاستیکه پطرس در روز پنط  یدر حال   2باب  
 . کنهیم ان یرو ب 

  ض ی باشه و ف يباورنبود که دنبال ساده ریکوچک و حق لیانج ک ی نی. ا رهیبه عمق ماجرا م او
 ي شخص [درباره   نی: «اگهیم  23  يه یقدرتمند بود. و در آ  غامیپ  هی  نیارزون رو ارائه بده. بلکه ا

   شد.»  میخدا تسل  یشدان یمستحکم و پ ي] چون بر حسب ارادهکنهی صحبت م حیمس ي سایع

عالم ذبح شد. خدا    ادیاز بن  ش یخدا بود که پ  يبره  یس یکرده بود. ع  نیرو مع   ب یصل  شیاز پ  خدا
  دگان یبرگز يدهندهی و آشت  دهندهه یدهنده، فدتا نجات  دی کرد و او رو برگز ن ییپسرش رو تع 

   جلجتا باشه!  بیخدا بر صل
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پدر بود؛ او پسر محبوب خدا بود    يمورد محبت خدا   ش یرفت، از پ  بیصل  ي به رو  ی سیع  یوقت  و
  ح یمس يسایخودش رو معطوف به پسرش ع يزکننده یکه از او خشنود بود! و پدر محبت متما

  .  رهیما بم يتا به جا رفتی م بیصل ي که او در اطاعت به سو یکرد، در حال 

  کار ی چ پسرش نهینگاه کرد تا بب نییپدر فقط از تونل زمان به پا يخدا یعنی نیا دیکنی م فکر
بابا! اون   يکردند! ا  رشی! اونها دستگنجارویکنه! اوه ا کاریقراره چ دونمی انگار بگه نم  کنه؟یم

تو دستشه! اوه، مجبور شد اون   ب یصل ه ی ه؟یبشه؟ اون چ  خوادیم یبردند، چ  الطسیپ ش یرو پ
  نی خارج از کنترله! و االن دارم ا  طیشرا  نیخودش حملش کنه! اوه، ا  تونهیبده به شمعون، نم  رو

استفاده کنم. پس من   یی کویبد به ن  ط ی شرا ن یبهتره از ا کنمی ! پس فکر مکنمی م  ینیب ش یرو پ
   از کنترل خارج شده!  ز یچون همه چ کنم؛ی نجات خودم م يرو نقشه  نی و ا کنمی رو قبول م  نیا

  ي کفره! پس خدا  نی: امیکه هست بذار یاسمش رو همون  د ییایدر واقع کفره! ب  نیا دیدون ی م
 دگانش یکرد. و برگز  دگانشیپسر کرد و قلبش رو معطوف به برگز  يپدر قلبش رو معطوف به خدا

  ي و به رو  ادیجهان ب  نی محبت به پسر داد؛ و قرار بود پسر به ا  ي از رو  ي اه یرو به عنوان هد
   از گناهکاران رنج بکشه.  تاب یپدر تحت غضب خدا به ن  ي بره و اونجا پسر محبوب خدا بیصل

  خوام ی. و مدیبر ه یآ نیبه ا  ترع ی؛ هرچه سر2: 1؛ اول پطرس 2: 1به اول پطرس  میبر عیسر
، «از پطرس، رسول  2-1: 1باب استفاده شده. اول پطرس  نی دو بار در ا یشدان یکه پ دینیبب
بر    دگان ی]؛ برگز1  يه یها در آخر آ مکان   ن یا  ياند در [همهکه پراکنده   یبان یبه غر  ح، یمس  ي سایع

هست که عامل   یشدان ی پ ن یلحظه صبر کن! ا هی : اوه، گهیم یک یپدر!» و  يحسب علم سابق خدا 
   ! هی دگیبرگز يکنندهکنترل

  نطوریا 20 يه ی! در آدیبر 20 يه یبه آ دیجواب بد نطوریا نکهی! قبل از ادیرینگ جهینت عیسر
!  حیخون مس  گهیم  کنه؛ی داره صحبت م  ح یمس  يکه درباره  مینیب ی م  19  يه ی آ  يدر انتها   م؛یخون ی م

به چه معناست؟ فکر   ن یا دیکنی شد!» فکر م  نیعالم مع  ادیاز بن شی ] پحیمس يسا ی«که [ع
  ی س یبر سر خداوند ع یچ نهیخدا منفعالنه از تونل زمان نگاه کرده تا بب  نکهیا یعنی نیا دیکنی م
   خودش ادغام کنه؟  يکه هست با نقشه  یو بعد اون رو هر چ  ادیم

معناست که از ازل پدر پسرش   ن یبه ا  ن یا   20  يه ی نه! در آ  اد؟یم  ش یپ  یچ   نه یصبر کنه بب  د یبا  او
العاده دوست داشت و قلبش رو معطوف به او کرده بود و انتخاب کرد که با محبت خارق   اریرو بس

   رو محبت کنه.  پسرش
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پدر نسبت به پسر    یشدان ی. هر طور که پدیهم بکن  2  يهیبا آ  دیبا  دیکنی م  20  يه یبا آ  يکار  هر
هم به همون شکل   دگان یپدر رو نسبت به برگز یشدان یپ دیبا د، یکنی درك م  20 يه یرو در آ
   .  دیدرك کن

که توسط پدر انتخاب شدند،   ییهااون   یعنیو دو به چه معناست؟    کی   اتیدر آ   یشدان یپ  نیا  حاال
  يهمه  يکه پدر برا يامحبت مطلقا حاکمانه  ننده، یمحبت برگز زکننده، یبه خاطر محبت متما

   داره، انتخاب شدند.   دگانشیبرگز

را دشمن.» به نظرم محبت   سویرا دوست داشتم اما ع عقوب ی« گه، یم 13: 9 ان ی روم حاال
.» پس  مینمود تا او را پسر خوانده شو نییاست! «در محبت، ما را از قبل تع  زکننده یمتما

    ؟ یچ ی عنی یشدان یپ

  د ی رو که از ازل برگز یمحبت کرد! کسان  شیکه از پ یکسان  یعنی. شهی نم نیتر از اواضح  گهید
   محبت کنه!   زکنندهیمتما یتا با محبت 

فرمود،   نیرا که از قبل مع  ی فرمود و آنان  نیمع   شیپ زیرا ن   شان یرا که از قبل شناخت، ا  ی«آنان 
  د، یرا که عادل گردان   ی و آنان   د یعادل گردان   زیرا ن   شان یرا که خواند، ا  یرا هم خواند و آنان   شان یا
   جالل داد.»  زیرا ن  شان یا

و بر سرمون تاج گذاشته بشه، اون تاج حدود   میبه آسمان برس ی هست که وقت لیدل  ن ی هم به
که   نه یا يدهندهکه نشون  م؛یگذاری او م ي پاها شیچون اون رو پ مونه؛یسرمون م يرو  ه یثان  5

.  ي. تو من رو خونديداد  هی تو من رو فد  ، يدیهست. تو من رو برگز  زیاز تو، به تو و تا تو همه چ
  ن یتو. ا يبرگرده نزد پاها  دی سر من باشه؟ با ي تاج چرا رو  ن ی. ايکرد ن ییتع  شیرو از پ منتو 
 ! خداست  یشدان یپ یمعن
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