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 او   ي خدا و مکاشفه 
 ی اله   ت ی مش   : 15درس  
 آر. سی. اسپرول دکتر  

  ن ینوشت، ا  ان یپولسه که به روم  يهیان یب   ان، یحی مس  ن یدر ب   د یعبارات عهدجد  نیاز معروفتر  ی کی
  دارند ی که خدا را دوست م یکه بجهت آنان  میدان ی و م ": گهیم نطوریهست و ا 28: 8 ان یدر روم

  ".باشندی ) با هم در کار مشان ی(ا  تیریخ يبرا زهایاند، همه چو بحسب اراده او خوانده شده
رسول در   نی قدرت الزامه که ا کنه، ی توجهم رو جلب م هیآ  نیکه در ا ییزهایاز چ یکی حاال، 

 .کنهی کلمات ابراز م  نیهنگام نوشتن ا 

من معتقدم  "  ای  ".رهی م  شیخوب پ  تیدر نها  زیکه همه چ   دوارمیمن کامالً ام"او نگفت:    د، یدون ی م
  ی که بجهت آنان  میدان ی و م ":  گهی ، بلکه م"خواهد رفت ش یخدا پ يبر اساس ارادهکه مسائل 

)  شان ی(ا   تی ریخ  ي برا  زها یاند، همه چاراده او خوانده شده و بحسب    دارندی که خدا را دوست م 
  ي که برا  کنهی صحبت م ياده یا  يدرباره  یرسالت ینان یبا اطم نجایا یعنی ".باشندی با هم در کار م 

  ی تسل  یل یعبارت خ نیاز ا میتون ی هست که به نظرم م يادیو بن یاساس یل یخ یح یمس یزندگ
 .میریبگ

در   ی لیتوسط پولس ابراز شده، خ نجا یکه ا یروز و عصر، قوت الزام نیکه در ا  ترسمی من م  اما
ما   یدر ادراك فرهنگ  ریچشمگ رییتغ  کی. و شهی نم دهی ما د یحیمس يهاو جماعت  ساهایکل

 شده.  جادیبا حکومت مطلق خدا ا  مون ی ارتباط زندگ يدرباره 

  د، ینیبب ون یزیرو در تلو یی هاال ی که سر دیفرصت داشت ریاخ يهااز شما در سال  یبعض
  ی زمان  هاال یسر نی ا يتکان دهنده  يهااز بخش یک یو  یجنگ داخل يدرباره  ي ادیز يهاال یسر

 بود. هااالت ی ا نیکه ب   یجنگ خونه، ی رو م   دو طرف جنگ يسربازان بازمانده ينامه  ، يبود که راو 

پدرشون در شب قبل از جنگ نامه   ا یر ماد ایدر خونه، به زن  زاشون یها به عز اون  یوقت
حال بارها    نیو با ا  کردندی صحبت م  هاشون ی ها و دلواپسترس   و  هاینگران   يو درباره  نوشتندی م

هست و من   رخواهه یو خ  کو ین  ی اله تیمش من در دستان  ی اما زندگ ": گفتندی ها منامه  ن ی در ا
 ".سپارمی جسم و جانم رو به او م

  ک ی مثل  گذاشتند، ی م "یاله تیمش"شهر رو  ک ی کشور ساکن شدند، اسم  ن یمردم در ا یوقت
از   یاله  تی مش يدهیا  کل کنه؟ی کار رو م ن یا ی رُد، اما امروز در فرهنگ ما ک يره یدر جز يشهر

 . زهیغم انگ زیچ  کی  نیفرهنگمون محو شده و ا 
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 ینیب جهان  کی با  نیکرده، ا دا یراه پ یحیبه جماعت مس يویطرز فکر دن  ینظرم اگه به نوع  به
هست    ییثابته و خدا، اگه در جا   یع یطب  يهااتفاقات بر اساس علت  يهمه   کنهی هست که فرض م

نگاه   نیی اه که به پدر آسمان  یتماشاچ  کی و فقط  هاست ن یا  يو فوق از همه  برتر کنه، ی م  يو کار 
بر اتفاقات   یمیکنترل مستق چیاما ه کنه، یم قمون یو تشو کشهی ما هورا م يبرا دیو شا کنهی م
 نداره.  نجایا

پدر ماست    ي ایدن   ن یداشتند که ا  ی ح یحس صح  شه یها همدر تمام قرن   سایکل  ان یحیمس  که یدرحال 
در   نجایکه ا  هیزیچ نیا  و .ان اوستدر دست یینها لیو تحل هیها، در تجزها و ملتو امور انسان 

و  "هست.   ی اله تیاز مش یقطع  ی آگاه نیشده، ا ان یب  28:8 ان یدر روم ان ی پولس به روم ينامه
اند، همه  شده  و بحسب اراده او خوانده دارندی که خدا را دوست م  ی که بجهت آنان  میدان ی م
 ".باشندی ) با هم در کار م شان ی(ا تیریخ  يبرا زهایچ

را که از قبل   یآنان  رای ز " ره، یم یدگیبرگز شیاز پ یمتوال  بیوباره به سراغ ترتصله، دبالفا و
زاده از  فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست   نیمع   شیپ  زیرا ن   شان یشناخت، ا

را که خواند    یرا هم خواند و آنان   شان یفرمود، ا  نیرا که از قبل مع   یباشد. و آنان   اریبرادران بس
 "جالل داد. زیرا ن  شان یا د، یرا که عادل گردان   یو آنان  دیعادل گردان  زیرا ن  ن شایا

:  گهی چون بعدش پولس م م، یکن يریگجهینت میدم تا بتون رو خون  شیعبارت بعد نجایمن ا  حاال، 
رو در   یهدف اله  کیکه او  قت یحق نی خدا و ا تیبه حاکم یعنی "م؟ییچه گو زهایچ نی پس به ا"
:  نهیا  ایباشه؟ پاسخ دن  یچ د یپاسخ ما با م؟یبد یچه پاسخ دیبا بره، ی ما بکار م یگو زند ایدن  نیا
پاسخ پولس    نیآخر. ا   یو ال   ". من دوستش ندارم، ستیمنصفانه ن   نی بشنوم. ا  نویا   خوامی من نم "

  "م؟ییچه گو زها یچ ن یپس به ا"به سؤال خودشه که 

   به ضد ما؟ ستیهرگاه خدا با ما است ک":  نهیا جوابش

  ز یهمه چ ينمود، چگونه با و  میما تسل ع ینداشت، بلکه او را در راه جم غ یکه پسر خود را در  او
خدا که عادل کننده است؟    ای شود؟ آ  ی خدا مدع   دگان یکه بر برگز  ستیک  د؟یرا به ما نخواهد بخش

برخاست، آنکه به دست راست خدا   زیکه مرد بلکه ن  ح یمس ا یفتوا دهد؟ آ شان ی که بر ا ستیک
  ا ی بتیمص ا یآ جدا سازد؟ حیکه ما را از محبت مس ستیک کند؟ی شفاعت م زیو ما را ن  هستم ه

  نی بلکه در همه ا": گهی و بعد ادامه داده و م  "ر؟ یشمش ای خطر   ای  یان یعر  ا یقحط  ا یجفا   ا ی یدلتنگ
 "او که ما را محبت نمود. لهیبوس م، یافتینصرت   ادهیامور از حد ز 
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ذات   خواستی م  که یباستان  يسا یکوچک در کل يشعارها  نیتری می قدز ا  یکی  م؟یبگ یما چ  پس
  ي ما. آموزه  يخدا برا -"س یعبارته: دِئوس پِرو نُب نی خدا و قومش رو خالصه کنه، ا نیب  يرابطه

چه   زهایچ ن یپس به ا": گهی خدا طرفدار قومشه. پولس م نکهیا. نهیتماماً هم ی اله تیمش
 "م؟ییگو

  ح یکه ما را از محبت مس ست یبه ضد ما؟ ک ستی هرگاه خدا با ما است ک": میبگ نو یا د یما با خُب، 
  نکته   "؟یخصومت انسان   ای مرض    ای  ي ماریب   ایرنج    ای جفا    ای   ریشمش  ایخطر    ای  ینگران   ا یجدا سازد؟ آ

  یی دردها  نیا  يکه اگه همه   نهیمنظورش ا  وفهرست رو تا ابد ادامه بده،    ن یا  تونهی که او م  نهیا
  ي که باشه، قدرت نداره رابطه  یبا هر شدت  د، یمتحمل بش  ا یدن  نی در ا یح یبه عنوان مس د یکه با

 قطع کنه.  ای مهربان و حاکم رو بشکنه  ز، یمحبت آم ی اله  تیما با مش

  ن ییتع   ش یاز پ  يخدا که درباره   يها درباره از درس   یک یدر    ، یاله   تیمفهوم مش  نی دوباره ا  حاال، 
و به   نهیسنگ یل یآموزه خ ن یا  کهخدا، گفتم  يدهیکتابم برگز ي همن دربار م، یصحبت کرد ی شدگ

اون    يدرباره   یکه کتاب   گم، ی م   نویهم هم  یاله  تی مش  يداره. درباره   ازیدرس ن   کی از    شیب   يزیچ
که   ياز کار شتریب  یلی که خ میهست و ما چند مجموعه دار "یدست نامرئ"نوشتم که اسمش: 

اما   پردازه؛ی خدا م  یاله  ت یشبه م  اد یز یلیخ ات ی ، با جزئبدمام درس انج ک یامروز در  تونمی م
  "یاله ت یمش" يبه کلمه  دیی ایبر مفهوم اون، ب  ي مختصر و مرور  یمعرف ک یفقط به عنوان 

 .میبپرداز

  نه یاون الت يشه یر  وساخته شده  شهیر ک یو  شوندیکه از پ میرو دار ياکلمه  ک ی دوباره، 
  اد ی رو به  صریق يهیان ی. و ما ب ادیم نجا یاز ا یسی در انگل "دئوی و" يه ، که کلم"دئوی و" ا ی "دِرهیو"

، برگرفته  "دمیمن د "من فتح کردم. و  دم، یمن د ؟یچ  -من اومدم  "یچی و ، يد یو نه، یوِ": میدار
  "دئوی و" ون، یزیبه تلو  نی هم ي .  برا"دن ید" ی عنی "دِرهی و" پس فعل "دِرهی و" نه یالت ن یاز ا

 ".ینیب ش یپ کی دن، یاز قبل د  -دن ید شی از پ" یعن ی یاله  تیمش ا ی "دئو یپرو و". و میگی م

  ي اگرچه کلمه   چون   م، یشی قائل م  زیخدا تما  یالهت یخدا و مش  یدان شیپ  نیب   ات، یهنوز در اله  اما
مفهوم از لحاظ   نی رو داره، اما ا "یدان ش یپ"همون مفهوم  یشناس  شهی از لحاظ ر "یاله  تیمش"

. در دهی تحت پوشش قرار م  یدان ش یپ يدهیبا ا  سهیرو در مقا  يشتری ب  یلیخ ي زهایچ ، یاتیاله
  ی سیدر انگل  باره، هست. دو  "مقرر کردن "  يدر زبان ما، کلمه   شه یر  نی به ا  زیچ  نیترک یواقع، نزد

 .مینیبی رو به وضوح م  "دن یاز قبل د" نیما ا م، ینیب ی رو م  "مقرر کردن " يکلمه 
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خودش،   يخونه  ي برا ياگه مرد  گه؟ی م ی انواده چدر خ شوهر  تیمسئول  يدرباره  مقدسکتاب 
به شوهر    تیمسئول   نی هست. پس ا  نیدی ب   کی بدتر از    نه، یخودش، نتونه تدارك بب  ياهل خونه 

از قبل بدونه که خانوادَش فردا به   دیبا یعنی نه؛یب ی م  -. او تداركنهیداده شده که تدارك بب
 .دارند ازین  ی زندگ  اتیضرور ن یا يمه و به ه  دارند،  ازیدارند، به پناهگاه ن  ازیغذا ن 

  ي برا": گهی م  یوقت م، یکنی کوه رو اشتباه درك م  يباال  يدر موعظه  یسی ع میها ما تعلوقت  ی گاه
  د، یبنوش  یچ  د، ی بخور  یچ   دیفردا با  نکهیا  د، یبه فردا فکر نکن  د، یدون ی م  "دینگران نباش  زیچ  چیه
دلواپس  دینبا م، یبترس دی. نباکنهی با ما صحبت م  ی نگران  ي. اونجا خداوند ما دربارهدیبپوش یچ

 رو رفع خواهد کرد.   ازهامون یکه ن  می اعتماد کن ییبه خدا دیبا بلکه م، یو بترس میبش

رو سپرده که    یتیبه سرِ اهل خونه مسئول   م، یبهش اعتماد کن  دی که با  ییهمزمان، همون خدا   یول 
خانواده هست،   يو مطمئن بشه که غذا و لباس برا هریفردا رو در نظر بگ یعنیباشه؛  نگرندهیآ

 .کنهی پس او فراهم م 

در   شیدایپ 22باب  در م، یشی مواجه م  قیدر عهدعت ی اله تیمش يکه با کلمه  يبار نیاول  حاال، 
 .کنهی م  میمذبح تقد ياسحاق رو رو  م، یهست که ابراه ی تیگزارش روا

خواست که   میخدا از ابراه یوقت  د، ییآشنا انهیگرای داستان درد و اندوه هست نی با ا شما
کوه دور افتاده ببره و اونجا به    ن یاسحاق رو به ا   ی عنیکه عاشقشه،    يپسرش، تنها پسرش، پسر

با پسرش    میابراه  یوقت  وبود.    میدر ابراه  یچالش درون   کی کنه و    میبه خدا تقد  یعنوان قربان 
الزم    يزهایچ  يمن چوب و همه   کنه، ی هده م اسحاق مشا  د، یدون یم  ره، یمکان دور م  نی اسحاق به ا

 اما بره کجاست؟  نم، یب ی رو م یقربان  يبرا

داشت که پسرش    یکه چه عذاب وجدان   دیتصور کن  دیتون ی و م  کنهیبه پسرش نگاه م  میابراه  و
خُب،  ":  گهی به او نم   میابراه   "بشه، کجاست؟  یقربان   د یکه با  یوان یبابا، ح"بهش نگاه کرد و گفت:  

 خواهد کرد.  ایخدا مه - "رایای  هوهی": گهی بلکه م  "، یهست  یتو اون قربان 

خدا صحبت   یاله  تیمش  يبار درباره  ن یاول  يمقدس براکه کتاب  مینیبی قسمت، م  نی در ا پس
معلومه که   ورو رفع خواهد کرد.  ازهامون یخداست که ن  دن یمربوط به تدارك د نی و ا کنهی م

  ي هست که به جا   یینها  يتدارك بره  کنه، یفراهم م  شیاله  تیحاکم  يواسطه  که به  ییتدارك نها
 خواهد شد. یما قربان 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

5 

. دهی رو تحت پوشش قرار م  يمختلف و متعدد  يهابخش   ، یاله  تیمش  يآموزه   ، یاله  تیمش  حاال، 
  در. شهی م ده یخلقت نام ي که نگهدار  دهی رو تحت پوشش قرار م ي ز یچ ن یاول از همه، ا 

ها و  در ابتدا، خدا آسمان ": گهی م  قیطر نی که به ا میخون ی کار خلقت خدا م يدرباره قیعهدعت
 . دیرو آفر  زیکه او همه چ دهی م  حیو در ادامه توض "دیرا آفر نیزم

  ي ز یچ کی که او فقط  نهیاز ا شیب  ي زی، بارا هست و مفهومش، چ"دن یآفر" ي برا ي عبر  يکلمه  و
که خدا   رسونهی رو م  ده یا ن ی . بلکه، اکنهی و اونو رها م  شهی م خارج  ریو بعد از تصو  سازهی رو م 

رو  دهی ا ن ی. پس ا کنهی محافظت م  داره، ی م نگهش اره، یو به وجود م کنهی رو که خلق م  يزیچ
وجود لحظه   ي که نه تنها منشأ و سرآغاز من به خدا وابسته هست، بلکه من کامالً برا رسونهی م

 . امام به خدا وابستهبه لحظه

  ر ی صفت انتقال ناپذ  نیتری اصل  دیو من گفتم شا  م، یداختخدا پر  يبه آموزه  یکه وقت   ادتونهی  حاال
رو در   یفقط خدا واجب الوجوده. فقط خدا قدرت هست یعنیبه ذات بودن اوست،  قائمخدا، 

  ات، یکه گفتم اله  ادتونهی  د، یتر برهامون عقب اگه در دوره  نی. و همچنادتونهی  نو یخودش داره. ا
  ي قدرت خدا برا يدرباره یوقت م،ینیب ی م -نوی هست که ا ییهاقیاز طر یک ی نیمنده، و انظام
  و  داره، ی نگه م کنه، ی رو که خلق م  یی زها یکه او چ قت یحق ن یا  و میکنی م  -حبت ص نشیآفر

  ت یمش  يآموزه   نیب   يکه ما رابطه  شهیمربوط م  ي زیبالفاصله به چ  نیا  کنه، ی وجودشون رو حفظ م
پس کل    م، یو حرکت و وجود دار  یما در او زندگ   یعنی  م، ینیب ی خدا رو م   وجود خودِ   يو آموزه  یاله

  ه ی اول  ولدت  ي. پس دوباره نه فقط براکنهی و محافظت م کنهی که خدا خلق م نهیا ينگهدار  يده یا
  یی ا به خدا. ممیابه او وابسته م، یکشی م ایدن  ن یکه در ا  یهر نفس  يبرا بلکه ، یورود به زندگ  ای

 .کنهی م  يکه از ما محافظت و نگهدار  میاوابسته

قرار  ایملحدان نسبت به دن دگاهید ریگفتم که فرهنگ ما به شدت تحت تأث شیلحظه پ چند
  ک یجهان،  ای  ایدن  انگار  کنه، یثابت و مستقل عمل م ن یبر اساس قوان  عتیطب گن ی گرفته که م

 کنار هم قرار گرفتند.  تصادفاً در ی که به نوع ه یرشخصیدستگاه غ

  ، یدرون  يروها ین  نیا ي . و همه رهیهست و غ سیقانون جاذبه هست و قانون الکترومغناط و
جهان ساخته شده که باعث تداوم   يبرا  ییربنای ز کی  ی عنی کنند، ی رو حفظ م  زیعملکرد همه چ

  ی جهان  چیه نش، یدر آفر ین عمل الهکه از اول بدو نهیا یمقدسکتاب  دگاهی. دشهی ها ماون 
خارج نشد که اجازه    ریخودش از تصو  د، یخدا جهان رو آفر  ی وقت  و داشته باشه    د وجو  تونستی نم

  ياز نحوه  ی فقط انعکاس م، ینامی م عتیطب نیکه ما قوان  يزیکار کنه. بلکه چ ییبه تنها ن یبده ا
 .هیع یطب يایخدا بر دن  یحکمران  ای  ينگهدار یع یطب
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  که هست  دهی ا نیکرده، ا ریرو تسخ يامروز  يهاکه ذهن انسان  یمفهوم نیتررانه یشر د یشا و
 حماقته.  تی نها ن ی. اکنندی عمل م یبه طور تصادف  تاًینها کنند، ی جهان کار م  نی که در ا یی زهایچ

کردم   یهست، که سع   "یرتصادفیغ"نوشتم که اسمش  نیا  يکتاب کامل درباره کی من  دوباره، 
کنم،    ان یرو نما  شهی م  دهیکه شانس نام  ي زیچ  نی قدرت به ا انتساب    یو علم  ی عدم احتمال منطق

 چ یه ست؛ین  زیچ کی. شانس کنهی م فیرو توص یاضیکه احتماالت ر  هیافقط کلمه  یچون تصادف
 . ستین  يزیچچی بذاره، چون ه ریتأث يزیبر چ تونهی بکنه. نم  ي کار تونهی نداره؛ نم  ی قدرت

نداره، به    یارزش   چیرو که ه  "شانس"  يچون ما کلمه   ه، یطان یش  یل یخ  نیکه ا   گمی م  ن یهم  يبرا  و
  ي زیچ چیکه ه گهی مقدس به وضوح مو کتاب  میبری مفهوم خدا بکار م  ي برا ین یگزیعنوان جا

  ي برا  ن یا  وخداست    يحاکمانه   یی تحت فرمانروا  زیبلکه همه چ  افته، ی اتفاق نم  یشانس  ای   یتصادف
 هست.  هندهدی تسل  اریبس کنه، ی که اونو درك م یح یمس کی

  د ی گناهه. ما نبا کی  نیهستم و ا میگناهه. من نگران سالمت کی  نینگران فردا هستم و ا من
بزنه، در  بیآس تونهی که م  یکه در مورد مسائل هیع یاما طب م، ینگران باش دینبا م؛یمضطرب باش

 . میاون نگران بش ای ن یمورد از دست دادن ا 

ما   م، یرو از دست بد مون ی سالمت  میخوای ما نم م، یرو از دست بد  زانمون یعز میخوای نم  ما
گه  ا اما  م، یرو از دست بد هامون یی دارا میخوای ما نم  م، یرو از دست بد مون ت یامن میخوای نم

  ی . حتبرهی ما بکار م تی ریخ يرو برا  زیخدا همه چ گهی مقدس م کتاب  م، یها رو از دست بداون 
  ی اله تی مش ک ی نی و ا ره، یگی خدا قرار م  یاله ت یشتحت م ا، یدن  نی ا ي هاان یز ی ما، حت ي ماریب 
 . کوستین 

سخته، چون   ی لیخ ن یاما ا م، یبه اون بچسب میتونستی اگه م م، یباور کن نویا میتونستی فقط م اگه 
 میکنی رو احساس م  ان یضرر و ز  نیاالن ا  م، یکنی االن درد رو احساس م  ما.  مینیب   کینزد  یلیما خ

متحمل   ایدن  نیدر ا دی که با ییهارنج گهی . و خدا به ما ممینیب ی تدا نمرو از اب  ان یو مثل خدا، پا
که   ادیم یزمان  ی قومش در آسمون داره، پس تسل يکه برا ستین  یبا جالل  سهیقابل مقا م، یبش

  نهیخدا نه تنها جهان و زم نکهیخدا، به خاطر ا ی اله تیکه به خاطر مش میدون یما م گهیپولس م
 . خهیاو خداوند تار  بلکه کنه، ی ش رو کنترل م و عملکردها  هاشي ساز

ها رو معزول  او اون   کنه، ی صب مرو ن   های او پادشاه  گه، ی خدا م   یاله   تیمش  يمقدس درباره   کتاب
که  هیزیمربوط به چ م، یبری که ازش لذت م  یزندگ  تیموقع  ، یینهالیو تحل هیو در تجز کنه، ی م

  ا ی ما، سعادت  يما در دستان اوست، حرفه یگ ما مقدر کرده. زند يبرا شیاله تی خدا در مش
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 ی او حکمران  ییکویاوست و با حکمت و ن  یتحت حکمران  نهایا يهمه ما در دستان اوست  یوتنفر
 .شهی م

  ی که همزمان  هی زیچ يبخش اون آموزه  ن یدشوارتر دی شا ، یاله  تیدر رابطه با مش تاًینها  حاال
گناهمون،  یحت فته، ی اتفاق م ایدن  نیکه در ا ییزهایچ يهمه  میبگ دیلحاظ با کیکه از  م،ینامی م

  يسنده ی خدا رو نو نکهی به خاطر ا م، یگی م نویا نکه یبه محض ا حاال، خداست.  ياراده  ، یبه نوع
اما بر اساس   م، یدون ی و خدا رو به خاطر شرارتمون مقصر م  میشی مقصر م م، یدون ی شرارت م

گناه من   یبلکه حت ست، یگناه ن  يسنده ی. خدا نومینرو بک يکار نیچن می مقدس اجازه ندارکتاب 
 خداست.  ياکمانه تحت اقتدار ح

اساساً    وسفیبرادران    نکه یکه بعد از ا  قهیمتن عهدعت  در  م، ینیب ی م  نی که از ا  يانمونه   نیترواضح
توطئه کردند و   وسفی ه یحسادت برخاسته و برعل ي ها از رونسبت به او مرتکب خطا شدند، اون 

 .رفتندی فروختند که به مصر م  یبه کاروان بازرگانان او رو 

در بازار بردگان فروخته شد و بعد به دروغ   وسفیکه چطور بعدش  دیدون ی شما داستان رو م و
رو   یشد و درد باورنکردن  یزندان  اریبس يها حمله کرده و بعد سال فاریمتهم شد که به زن فوط

و دست خدا که بر او بود، به  ادشیز ییخاطر توانابعد از زندان آزاد شد. و به  ومتحمل شد 
 بزرگ اومد.  ی. و بعد قحطدیدر کل مصر رس ي رینخست وز گاه یجا

پسرانش رو فرستاد که به   عقوب، یو  دندیکشی م ی گرسنگ عقوب یهمزمان در خونَش، پسران  و
نجات   ی ز قحطها رو ا کنند که برگردن و اون  افتیدر ی کمک  تونندی م ای که آ نندیمصر برن و بب

 مالقات نکردند. وسفیاز  ری غ  یکس  با دند، یها به اونجا رساون  یبدَن، و وقت

اما بعد در   د، یدون ی و شما داستان رو م کنهی ها پنهان م رو از اون  تشیهو یمدت  کی  وسف ی و
  ر یکه حاال با نخست وز  شنیتوجه مو برادراش م شهیمشخص م زیهمه چ ، یینها  لیو تحل هیتجز

  نکه ی. و وحشت کردند از اکنندی برادرشونه و نسبت بهش مرتکب خطا شدند، برخورد ممصر که  
  کن یل  د، یدیشیشما درباره من بد اند": ادتونهی . اما جواب او رو رهیانتقام بگ ازشون او بخواد 

 "کرد. یک یخدا از آن قصد ن 

ودخونه با هم  دو تا ر یوجود داره. وقت  یهمزمان  کی  نکه یهست: ا ی اله تی راز بزرگ مش ن یا
متفاوت با هم   ان یهست، دو جر يزیآمهم کی  ن یا  شن، ی م ی ک یشده و  ق یو تلف شنی م  يجار 
. و در  شنی م  یک یها با هم هست؛ اون  ان یجر کی  نجایهست؛ ا ان یجر ک ی نجای. ا شنی م قیتلف

 . دهی هدفمند ما انجام م ماتی تصم قیاش رو از طر اراده  ی خدا حت خدا،   یاله  تی راز مش
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من بد   يشما درباره "گفت:  وسف ی ی وقت گه، یدر آن زمان، به ما م وسفی  قی خدا از طر و
بود،  يبد زیشما چ يچون قصد و اراده و خواسته د، ی ، و شما مسئول کارتون هست"دیدیشیاند

شرارت   قیخدا بود، چون خدا از طر يکوین  یاله تیشما، مش يرانهیشر يفوق از اراده  یاما حت
 . کردی قوم عمل م ت یریخ ي شما برا

تا  کرد استفاده  هودا یداشت، اما خدا از گناه  يقصد بد  هودای. دینیب ی م هودای رو در  نی ا دوباره
هست که خدا ناظر همه   یاله  ت یمش يآموزه م یعظ یمن تسل  يبرا نینجات رو حاصل کنه. و ا 

 ماست.  ی تسل  یی و منشأ نها زهیچ
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