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 محبوب خدا 
 خدا محبت است   : 1درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

به نوار    ای  دیکنی برنامه رو تماشا م  نی ا  دی دار  ای  دیهست  نجایفکرم که چند نفر از شما که ا  نیدر ا
 .  دید یرو د  » ي«اِلمِر گانتر يوود یهال  لمیتا حاال ف د، ید ی اش گوش مضبط شده 

  ه ییکای امر  کیاثر کالس  هیساخته شده و    لمیکه بر اساسش اون ف  دیکتابش رو خونده باش  دیشا  ای
 لم، یف  ن یا  يهاکه ستاره   دیدون یم  د یباش  ده یرو د  لمیف  نی ئه. اگر ا  زیلوئ  نکلر یس  اش سنده یکه نو

 دربارة دو مبشر مشهوره.    يپارود هی لمیجونز بودند. و ف  یبِرت لنکَستِر و شِرل 

جونز   یو شرل  آوُردی رو در م  يساندِ  یلیمبشر ب   يدر واقع ادا  ي لنکستر در نقش المر گانتر برت
 زیلوئ  نکلری. و البته سآوُردی سِمپِل مَک فِرسون رو در م  یم یاِ  يهم در نقش شارون فالکونِر ادا

  که  هیهست زمان  لمیف  ن یکه در ا یمتداول  يهااز سکانس  یک یکرده؛ و  یشوخ  ن یمبشر ن یبا ا
صحنه،   يرو  خورهیو سُر م دوئهی صحنه؛ در واقع م يجلو  ادیم يبرت لنکستر در نقش المر گانتر

  ي ساند  یلیبود که ب   يزی چ  نیچون ا  خوره؛یدوم سُر م  گاهیکه به سمت پا  بالس یب   کنیباز  هیمثل  
هم تو   ي اد یز  يازها یبود و امت بالس یب  گی ل  يتو  ی بزرگ نک یبه انجامش مشهور بود؛ اون قبال باز 

.»  یس ی: «امن در دستان عگهی و م  خورهیدوم سُر م  گاهیبه سمت پا  يگانتر  آوُرد؛ی به دست م   يباز
و بعد  زدیو چشماش برق م کردی رو م رشینظیباشه، برت لنکستر اون خندة ب  ادتون یبعد اگر 

محبت ستارة صبح و ستارة شامگاه   ست؟ی«محبت! محبت چ: کردیشروع م نطوریاش رو اموعظه 
 است.»   لسوفان یمحبت الهام هنرمند است، جوهرة ف ت؛اس

تفکر   نیپشتش ا یِ. و البته شوخدادی محبت ادامه م يبا یو ز نیریمفهوم ش نی با ا نطوریهم و
دربارة محبت خدا صحبت کنه، باز هم   یمعنی اگر مدام با اصطالحات ب  یمبشر حت کیبود که 

 جماعت رو دور خودش جمع کنه.  ک ی  تونهیم شهیهم

از   قایخودش رو عم يباشه که به اندازة واژة محبت، معنا یسیدر زبان انگل ياواژه  کنمی نم فکر
سرش نگاه   هیاز  یکه وقت میداشت نیباب یز ي بازاسباب  ، یتو بچگ  ادمهیدست داده باشه. 

  ی . و وقت شدی ساخته م   اشگه یطرف د  ی رنگ  ي هاکه از سنگ   میدیدی م   ییبا یز  يلگوهاا  میکردی م
  ع، ی سر رییتغ  هیو با  کردندی کوچک سنگ حرکت م  يهاهمۀ اون تکه  د، یچرخوندی رو م  نیباب یز

  با یکه تقر فتهیواژة محبت م يکه برا هیاتفاق نی. اکردندی م جادی رو ا گهی د يالگو هیبه سرعت 
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باشه، در دهۀ   ادمیتو فرهنگ سکوالر بهش دادند. حاال اگر درست  ییرمزآلود و جادو   يمعنا هی
 بود.  ه»یپر زرق و برق زیبود که اسمش «عشق چ یپنجاه آهنگ مشهور و محبوب 

که انسان   یاحساس  نیتري قو  دیشروع شده عشق و محبت هم به عنوان شا  ی ق یموس ی از وقت و
از   ی متعال  يکه ُبعد نهی قلب انسان ا اق یداشته شده؛ چون هدف و اشت ی تجربه کنه گرام  تونهیم

 محبت رو تجربه کنه.  

  م ی مراقب باش ی لیخ دیبا میرسی محبت خدا م  یمقدسبه مفهوم کتاب  ی وقت گم، یدوباره م خب، 
هنر و   فرهنگ سکوالرمون گرفته شده و از سمیاز محبت، که از رمانت یبا تصورات میلیچون ما

 . میبش کی و امثال اونها اومده، به کالم خدا نزد یمردم  اتیو ادب  یقیموس

  نی ا ی مقدسکه مفهوم کتاب  نه یقصدمون ا میکنی دربارة محبت خدا صحبت م  ی وقت کهیحال  در
 . میصفت باشکوه خدا رو از کالم خدا استخراج کن

که چطور   میبنداز نیبه ا  ترق یدق ینگاه میکن  یسع  میخوایها مدرس  يسر  نی در ا پس
استفاده   هی محبت در عمل فد نی. چطور خدا از ا کنهی مقدس دربارة محبت خدا صحبت م کتاب 

دربارة خدا گفت که او نه تنها محبت    شهیهدف محبت او هستند؟ از چه نظر م  ی . چه کسان کنهی م
 .  میباهاش روبرو بش دیهست که با یم یمفاه  نیتراز سخت  یک ی ن یبلکه تنفر داره! و ا کنه، یم

دربارة   کی کالس یان یکه با ب  ییباب چهار، جا وحنای مون رو با نگاه به رسالۀ اول مطالعه  دییایب  پس
  ي : «امیخون ی رو م  حتی نص نی ا 7 ۀی آ 4باب  وحنای. در اول میشروع کن مییمحبت خدا روبرو

 ود ازخدا مول   دینمای که محبت از خداست و هرکه محبت م   را یز  مییرا محبت بنما   گر یکد ی  بان، یحب
خدا محبت    رایز شناسد، ی خدا را نم د، ینمای که محبت نم ی و کس شناسد، ی شده است و خدا را م

خود را به جهان فرستاده است    گانۀیخدا پسر    نکه یاست. و محبت خدا به ما ظاهر شده است به ا
  او   نکهیبلکه ا م، یاست؛ نه آنکه ما خدا را محبت نمود ن ی. و محبت در هممیینما  ست یز  يتا به و 

  ن یاگر خدا با ما چن بان، یحب يما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفارة گناهان ما شود. ا
 .» میی را محبت نما  گریکدی دیبای م  زیمحبت نمود، ما ن 

محبت داشته   گهی که نسبت به همد کنه یدعوت م ان یحی رسول از مس يوحنا ی یوقت نجا یا پس
نگاه   ترقیکم دق هی دیی ای. پس ب دهیخودِ خدا ارائه م تیشخص ۀیرو بر پا حتینص نیباشند، ا

  گه یکه م  يزیچ  نی! چون اول ه یمنظورش چ  م»ییرا محبت بنما  گریکدی: «گهیم  یوقت   نکهیبه ا  میکن
 محبت از خداست!»   را یزکه: « نهیا
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محبتِ آگاپه،    کنه، یم  فی که داره توص  ی که محبت  نهیا   گهیم  نجایکه داره ا  يز یاز خداست؛ چ  محبت
 . رهیگ یکه از خودِ خدا نشات م هیمحبت ، یح یمحبت مس

که    هیمحبت  نیکرد. ا  داشیبشه پ  يکه در جسم بشر  ستین   یمحبت  ست؛ین   یع یمحبت طب  کی   نیا
 . رهیگیاز خودِ خدا نشات م

  لیالقدس تبد با قدرت روح   یالقدسه که وقت روح  يهاوه یاز م  یکی در واقع    ه؛ی االه  ياه یهد  نیا
 . شهیم  داریدر جان ما ب  م، یشیم

و به خود خدا   ادی که از خدا م هیمحبت ن ی ا ست؛ی ن  یع یمحبت داده شده که طب ي برا یتیما قابل به
  ده ید  یق یمحبت حق  یسرچشمه و منبع تمام   ان، ینوع محبت، خدا به عنوان بن  نیتعلق داره و در ا

: «هر  گهیکه م ییکننده باشه؛ جاگمراه تونهیمتن م يبخش بعد م، ی. حاال اگر مراقب نباششهیم
 .»  شناسدی ازخدا مولود شده است و خدا را م دینمای که محبت م 

از خدا مولود شده؛ بلکه   کنهی رو تجربه م یع یو طب  ی که محبت انسان  یکه هر انسان  گهینم نجایا
که فقط از تولد تازه نشات    ه یمحبت  کنه، ی اش صحبت مکه داره درباره   یاون نوع محبت   گهی م  وحنای
  ی واقع   اریبس  یاند؛ و به شکلشده   لیز درون تبدالقدس اکه توسط قدرت روح   یاز کسان   ره؛یگیم
  بگم؛ نطوریا د یست. بزاراز تولد تازه  ی حتم يانشانه  نیا

 محبت رو نداره.  ن یا تیقابل  چکسیالقدس، هروح  کنندةل یقدرت تبد بدون 

  ه ی  ن یمحبت کردن رو داره، ا  ت یقابل یکه اگر کس  نه یا گرشید ي است؛ رو ه یقض ي رو کی  ن یا
 القدس مولود شده. که از روح  نه ینشانۀ واضح از ا

هم   ینوع محبت رو نداره و هرکس نیاز نو مولود نشده، ا ای افتهیکه تولد تازه ن  یهر کس پس
محبت رو   نی. هرکه از خدا مولود شده ا ستینوع محبت ن  نی که تولد تازه داشته باشه بدون ا

 محبت رو داره از خدا مولود شده.  نی هم که ا یحال هر کس نی داره و در ع

  ی .» کس شناسدی خدا را نم   د، ینمای محبت نم  - شکل    نای   به   –که    ی: «کسگهی و م  ده یادامه م  بعد
 ست.»  چون خدا محبت شناسه، یخدا را نم کنه، یکه محبت نم

که   میشنویابتدا ممقدسه. در دربارة محبت خدا در کتاب  حاتیتوض نی از قدرتمندتر یکی  نیا
 کنه که: خدا محبت است.    یرو اعالم م   نیو ا  رهی هم فراتر م  ن یاز ا  وحنای محبت از خداست. حاال  
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ما تو    کنه؟ یاستفاده م  ه یآ  نی چطور داره از فعل «است» در ا  ه؟یجمله چ  نی ا  ان یاز ب   وحنای  منظور
«است»   نکهیداره به ا ی بستگ ن ی ا میگفتی و م م؛یداشت یی ها«است» بحث  ي دربارة معنا کا یامر

به   تونهیاز اونه، م ی که مصدر «بودن» که فعل «است» شکل نه یا لشیداره. خب، دل  یی چه معنا
و  میکنی استفاده م  یاز فعل «است» به عنوان فعل ربط یاستفاده بشه. گاه یمختلف  اَشکال

و مسند    هیمسند ال   نیب   یو تطابق  رهیگیم  یمسند اسم  هی  طیشرا   نینداره. در ا  یم یمفعول مستق
 وجود داره.  

  ن یاستفاده بشه. و اگر از ا  ي به عنوان عالمت برابر ی سیدر زبان انگل تونهیم ی «است» گاه  پس
رو   هیمسند و مسند ال  يجا  میتون یمعناست که م نی خدا محبت است، اونوقت به ا میمنظر بگ

 محبت خداست.   میو بگ میعوض کن

  جاد یخشک ا  ی محبت و خدا تطابق  نیب   وحنای.  کنهیرو مخدوش م  گهیداره م  وحنایکه    يزیچ  ن، یا  و
حس عالقه و محبت نسبت به   ایتو قلبش داره  کی رمانت یکه احساس  ی که بگه هر کس  کنهینم

محبت؛  گهیم ی. وقتستی ن  نی داره پس حتما با خدا مالقات کرده. منظورش ا ياگه ی شخص د
 . زهیآماغراق  ی که کم کنهیاستفاده م  یادب  یان یخدا محبت است، داره از ب  نکه یا

خداست،    تیشخص  یصفت درون   ایمحبت اون جنبه    نکهیکه خدا اونقدر پُر محبته، ا  نهیا  منظورش
همون    نیکه او محبت است. ا   دیبگ  یبه نوع  دیتون یبا محبت داره که م  یخدا اونقدر ارتباط محکم 

  ات یو ح یفرمود: «من راه و راست  یوقت م؛ینیب ی هم م  یسیع يها هست که در صحبت یان ینوع ب 
خورده، اونقدر از بطالت و دروغ و هر نوع  وندی پ قتیبه حق قیاونقدر عم حیمس یعنیهستم» 

بلکه چنان   کنه، یم ان یرو ب  قتیاو نه تنها حق یمتعال  ي از منظر میبگ میتون یجداست که م یبیفر
  ات یشکل هم، او ح نی به هم ه؛یو راست قتیگفت او حق شه یخورده که م وندیپ قت یبه حق ق یعم

 . رهیگی از او و قدرت او نشات م  اتی ح یکه تمام معنا نیهست؛ به ا 

معناست که به   نیبه ا  کنهینوع محبت در ارتباط با خدا صحبت م نیکالم خدا دربارة ا یوقت حاال، 
  ق یجنبۀ عم  نی نسبت به خدا، که ا  یدگاه یهر د  م، یرك کنخدا رو د  تیکه شخص  يگریهر شکل د

 خدا خواهد بود.   ت یاز هو  یف یگرفته باشه، تحر دهیمحبت رو ناد

  ات ی که معموال امروزه در االه  ی خورده. اما مشکل  وندیو ذات خدا پ  تیبه شخص  قا یمحبت عم  چون 
 محبته؛ی ب  ییکه خدا، خدا میفکر کن میلیکه ما ستین  نی. مشکل بزرگ ما استین  نیا م، یدار

  ي نسبت به خداست که با خودش نظر  یدگاه ید  م، ینیب ی که در فرهنگ امروزمون م  یبلکه مشکل 
  ۀگ یصفات د ی که تمام ده یاز محبت ارائه م ینسبت به محبت داره و مفهوم ارزش و کم  یسطح
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شده.   دهیصفت محبت بلع  یعنیصفت  کی او جدا شده و توسط  تیاز شخص ایخدا حذف شده 
دادم تا افراد  میخدا تعل تی قدوس ایعدالت خدا  ایمطلق خدا  تیچند بار دربارة حاکم دونمینم

  ی محبته.» انگار که محبت وقت  يمن خدا  ي و اونها گفتند: «اما خدا دصفات خدا آشنا بشن نیبا ا
 نداره.  ي با عدالت سازگار شه، یبه خدا ربط داده م

محبت خدا مانع از   ایمطلق داشته باشه؛  تی حاکم تونهینم گهیا پرمحبته داگر خد نکهیا ای
  ن ی شروع ا نی در هم دی خداست. پس با  تیاز هو  یاساس فیتحر ک ی نی که ا شه؛یم تشیقدوس

 م،یکنی خدا تعمق م   تیشخص   يرو  یکه وقت  میداشته باش  ادیو به    میریبگ  يهشدار و اخطار رو جد 
خدا رو که دربارة خودش    قت ی که حق  نهیسقوط کرده ا  يها ما به عنوان انسان   نحراف ا  نیتريادیبن

به ما   1باب  ان یهمونطور که پولس رسول در روم م؛یکنی م  ضیدروغ تعو کی مکشوف کرده، با 
 . میکنی خالق خدمت و پرستش م يو مخلوق رو به جا  گه؛یم

 . فتهیاتفاق م یپرستگناه بت ی عنیگناه،  نیتری م یتوسط سقوط در قد ن یا و

رو    یی هاکه مردم بت   ییجا   شد؛ی خشک و زمخت انجام م  ياوه یبه ش  یپرستباستان، بت   يایدن   در
رو که با   ییهاو اون بت زدندی و بعد زانو م کردندی خودشون درست م  ي سنگ برا ای از چوب 

  ف یکه از خودمون تعر میلیما امروزه ما کردند؛ی خودشون ساخته بودند پرستش م ي هادست
  ي ا یکه در دن  یپرستبت ياشکال بدو  ایمشرکانه  يمشغول اون کارها گهیم خُب ما دیو بگ میکن

 . میستیباستان رواج داشت، ن 

  ض ی کوچکتر تعو یرو با مفهوم یق یحق ياما هر بار که جالل خدا  م؛یهست نهایاز ا تردهیچیما پ نه، 
فقط در ذهن ما به وجود اومده   ای چوب ساخته شده باشه  ای مفهوم از سنگ  نیچه ا م، یکنی م

 .  میهست یپرستبت  ریباشه، همچنان درگ

مطلق و مانند اونها جدا شده، به اندازة هر   تی و حاکم ت یکه از صفات عدالت، قدوس یی خدا  و
 .  شهیسنگ ساخته شده، بت محسوب م ایکه از چوب  يزیچ

و وجودش  تنها در    تیکه شخص   ییمقدس رو با خداکتاب   ي که خدا  میمراقب باش  یلیخ  دیبا  پس
صفت رو در وهلۀ اول از نظر   ن یکه البته ا م؛ی نکن نی گزیصفت محبت خالصه شده  جا ن یهم

که   میسکوالر از محبت رو در سر دار  ی بلکه مفهوم میکنی درك نم  یمقدسکتاب  يهاي بنددسته
 !  یمتاسف ی بگ یستیبور ن وقت مج چیه  یعنیمحبت  گهیم
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که    هییمقدس خداکتاب   يمحبت، خدا   يخدا  م؟ینیب ی مقدس م در صفحات کتاب   يز یچ  نیهمچ  کجا
  ی حرمتی به خودِ خدا ب  ا یزدند  یبیآس گران یبه د ی که وقت خوادیکه دوست داره م یاز کسان 

 کردند، بگن که متاسفند. 

مهم خدا، با   ار یاز صفات خداست، صفت بس یک ی محبت  نکهیکه با ا میداشته باش اد یبه  پس
آموزة خدا رو درك   یست؛ بلکه وقت معنا که ساده  ن یهست؛ نه به ا طیبس ي خدا وجود نحال یا
 .  ستیمختلف ن  ي که خدا متشکل از اجزا میشیمتوجه م م، یکنی م

  ه، یریرناپذییجزء تغ  کی عدالته،  اشگه یجزء د ک ی مطلقه،  تیجزء خدا حاکم کی که  ستین  نطوریا
 محبته.   گهی جزء د ک یو   تهیجزء ابد  کی جزء علم مطلقه،   کی

درك هر کدوم از صفات    يکه خدا همواره همۀ صفاتش هست؛ پس برا   میکنی فکر م  نطوریا  بلکه
 .  دیخدا درك کن گۀی با همۀ صفات د یاون صفت رو در ارتباط و هماهنگ  دی خدا با

.  هیابد  یمحبت خدا محبت م، یبهش نگاه کن میخوایدوره م نیعنوان مثال، همونطور که در ا به
 مقدسه.   ی . محبت خدا محبترهیرناپذییتغ  یمطلقه. محبت خدا محبت تیبا حاکم  یمحبت خدا محبت 

  ی . عدالت خدا، عدالتشه یکه از آِن خداست، به محبت هم نسبت داده م یهمۀ صفات  پس
پرمحبته. علم مطلق خدا، علم مطلق پرمحبته. همونطور که   یتیخدا، قدوس تیپرمحبته. قدوس
 با علم مطلقه.  یمحبت خدا محبت 

  گۀ یکه محبت رو از همۀ صفات د نهیا میاز خودمون در مقابلش مراقبت کن دیکه با يخطر پس
خدا رو   تیو شخص عتیطب ییو به تنها ستگه ی که انگار جدا از صفات د ي. جورمیخدا خارج کن

 .  کنهیم فیتعر

که بدون اون    هیهرچند صفت  شه، یصفت خدا محسوب م  نی از چند  ی کیکه محبت    میبفهم  یوقت  و
که از محبت   یاونوقت باور دارم مفهوم م، یدرك کن نویا یوقت یول  د، یخدا رو درك کن  دیتون ینم

 خواهد بود.   ترق یعم ها يبنددسته  ریاش با سا درك ما از رابطه  لۀیداشت به وس میخدا خواه

دربارة محبت    ی کم  خوامیم  م، ینگاه کن  يخدا در درس بعد  يبه محبت ابد  نکهیقبل از ا  تی نها  در
 مقدس خدا صحبت کنم. 

که   میرو بهش اضافه کن یف یاصطالح توص نیبالفاصله ا دی: «خدا محبت است» با میگیم یوقت
 مقدسه.  یمحبت خدا محبت 
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سکوالر   يهاي بنداز درك ما از محبت خدا در برابر دسته ياه گید زیاز هر چ شتریب  نیا  احتماال
نسبت به محبت هست که   یحرمتی همراه با ب  یعموم  يد ی. چون در فرهنگ ما دکنهیمراقبت م

 به محبت خدا نداره.   یربط  چیو ه شه یم لیدر هنر پاپ تجل

به چه معناست؟ اگر به   نی که هست اول از همه مقدسه! حاال ا ياگه یمحبت خدا هرجور د پس
  ، یمعن  نیداره. و اول   زی و متما  یاصل  ي که دو معنا  مینیب ی م  م، یاصطالح مقدس در کالم خدا نگاه کن

 جدا.   ایمتفاوت   ای ر، یغ  یعنیکه اصطالح مقدس  نهیدر کالم خدا ا  تی قدوس یمفهوم اصل ای

خدا متفاوت از هر   می گیخدا قدوسه، در واقع م میگیم یوقت یعنیمفهوم رو داره؛  نیا پس
  ه؛یخدا متعال   نکه یباالتر از بودنه. ا  ی بیخدا در ترت  یعنی.  میکنی که در نظام مخلوق تجربه م   هیزیچ

خدا صحبت    یدربارة عظمت و شکوه االه   میدار  م، یکنی خدا صحبت م  تیدربارة قدوس  یپس وقت
که مقدس بودن   هیاصل  یمعن  نی . اترهی قلمرو مخلوق باالتر و عال   ن یدر ا  ي زیه از هر چک  میکنی م
 جدا شدن و متفاوت بودن.  یعنی

شرارت   ياذره  یحت  نکهیو بدون ا  ی بیع چیمطلق بدون ه ی. پاک هیپاک ت، یقدوس ۀ یثانو يمعنا
 باهاش مخلوط شده باشه. 

  ي ز یچ  نی. پس اول کنندی م  فیمحبت خدا رو تعر  ت، یدربارة قدوس  میمفاه  نی ا  يهر دو  جهینت  در
 . هیکه متعال  نهیا میدرك کن دی که دربارة محبت خدا با

  اریکه بس هیپرشکوه، مقدس و متعال  ی. بلکه محبتستین  یمعمول  ست؛یخوار ن  ست؛ین  متداول
 بتونه از خودش آشکار کنه.   یکه هر مخلوق ه یزیفراتر از هر چ

  چ ی . هستیگناه ن  ای شرارت  ، یخودخواه ي اکه در درونش ذره هیمحبت خدا محبت نکه یدوم ا و
در   میشیبا محبت او روبرو م ی. پس وقت پوشونهی جالل ناب محبت خدا رو نم  یی روشنا  ياه یسا

ما فراتر   یانسان  اتیرب که از تج  هینداره؛ محبت ي که همتا و مانند  میمواجه هست یواقع با محبت
  ی و از ما هم انتظار داره که محبت ده یبه مخلوقاتش م يکه خدا تا حد  هیحال محبت  ن یدر ع و رهیم

 .میابراز کن گهیمقدس نسبت به همد یمتفاوت، محبت 
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