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 محبوب خدا 
 محبت جاودانی خدا   : 2درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

است، و دل    ينابود  شروِیغرور پ  گهیمقدس ملغزشه! بلکه کتاب   شروِیغرور پ  گهینم  مقدسکتاب 
 لغزش.   شروِیمتکبر پ

  ات» یجزئ ي «باز میشیها آماده مدرس  ن یا يبرا ی وقت ریگون یحواسم باشه؛ چون در ل  د یمن با و
  ي اگه ی د يزها یچ مون یهم موضوعات باز  یاما گاه  میکنی م يباز  بالسی. معموال دربارة ب میکنی م

  ي جد ی لیاشتباه خ ه یاز گذشته است؛ و غرور من به شدت خدشه دار شد، چون تو درس اول 
جونز نسبت دادم    یمرتکب شدم. من نقش خواهر شارون فالکونر رو به شرل   يگانتر  المردربارة  
 کرده بود.  يباز مونزیس نینقش رو جِ نی ا که یدر حال 

درس به خاطر   ن یکه االن در ا  نهیاشتباه رو کردم اما تنها راه اصالحش ا نی چطور ا دونمینم
 کنم.   یعذرخواه  یدرس قبل  ياشتباهم تو 

مون رو دربارة محبت خدا ادامه  و لغزش برگردم و مطالعه   ي فم دربارة نابودبه حر  د یاجازه بد  حاال، 
من   ی نینچنیاشتباهات ا   فشیلط ي هارحمت   یچنان هست که حت مشیکه محبت عظ یی خدا  م؛یبد

 .  پوشونهیرو م

  م یصفات خدا درك کن  ریبا سا یوستگ یدرس اول گفتم که چقدر مهمه که محبت خدا رو در پ در
 محبت خدا محبت مقدسه.   نکهیخدا اشاره کردم و ا تیو به طور خالصه به قدوس

که محبت خدا مثل    نهیاش صحبت کنم، ا در ارتباط با محبت او درباره   خوام یخدا که م  ي بعد  صفت
 .  هیخوِد خدا جاودان 

  از صرفا طول مدت  ترم یعظ يز یدربارة چ میدار م، یکنی خدا صحبت م  ی دربارة جاودانگ یوقت
 . میکنی وجود داشتنش صحبت م 

  چ ی خدا ه ی عنیخدا قائم به ذاته.  م یگیم میجمله در واقع دار ن یبا ا  ه، یخدا جاودان  میگیم یوقت
بلکه او در خودش و    کنه؛ینم  افتی در  يگریمنبع د  چیبودن خودش رو از ه  اینداره. وجود    يآغاز 

  ی کیمورد عالقۀ من، اصطالح تکن ی اتیاز خودش قدرت بودن داره؛ و بارها گفتم که اصطالح االه
 واژة «قائم به ذات» هست.   ات، یمورد عالقۀ من در االه
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ساده به   یل یخ نی. اارهی م جان یواژه منو به ه نیا کنم، ی خدا تعمق م  عتیبر طب یگفتم که وقت و
 دا واجب الوجوده.  که خ هیمعن نیا

بودنش  ای  اتی ح يخارج از خودش برا يزیچ چیوجود خدا در خودش و از خودشه. و به ه  یعنی
 .  ستیوابسته ن 

  ي نقطۀ آغاز چیخدا ه يوقت نبوده که خدا وجود نداشته. برا  چیکه ه نهیا میگی که م يزیچ پس
 : «در ابتدا، خدا...»  می خون یصفحۀ کالم خدا م ن یوجود نداره. ما در اول 

  گه ی: «در ابتدا»، در واقع داره مگهیم یما، جهان، و خالق وجود داره. چون وقت نیب  یم یعظ تضاد
. چون آغاز داشتن، نشانۀ مخلوق  میدار  يداره. ما آغاز  يجهان آغاز  نی. ا ستین  یجهان ازل  نیا

 بودنه. 

هر   نکه یقبل از ا یعنی.»  دی ابتدا خدا آفر: «در گه ی : «در ابتدا خدا آغاز شد»؛ بلکه مگهینم پس
 بشه، خدا وجود داشت.   دهیآفر يزیچ

خدا جهان رو   نکهی. اما قبل از اکنهیخدا جلب م یقائم به ذات بودن ازل  يتوجه رو به سو نیا
که خدا در   ینیکه در ح نه یا کنه یکه کالم خدا روشن م يزیخلق کنه، خودش وجود داشت. و چ

 شته، در ذاتش هم از همون ازل صفت محبت بوده.  وجود دا  تیتمام ازل 

  نطوره یمحبت بود. پس اگر ا  يخدا   شهیمحبت نشد؛ بلکه او هم  يخدا   نشیخدا در زمان آفر  یعنی
سوال    نی ا  دیجهان، در کنار خدا وجود نداشته، با  نشیدر ازل قبل از آفر  ياگه ید  زیچ  چیو اگر ه

 بوده؟   یبوده؟» موضوع محبت خدا از ازل چ  یچ  یکه «موضوع محبت االه  میرو بپرس

  نش یدربارة آفر یهم براش هست. چون وقت دهی چیپ ی و پاسخ ستدهی چیپ ی لیسوال خ ه ی ن یا
. خدا جهانش رو در  میشیقائل م يز یتما یی و رها نشیآفر نیمقدس ب در کتاب  م، یکنی فکر م

و بعد در   شه، یور مسقوط نوع بشر در فساد غوطه ق یجهان از طر کنه، ی خلق م یی کوین  تیوضع 
  شه یخدا شروع م بخشیی عمل رها خیما تار  يبرا ش، یدایاز باب سوم پ بعدمقدس، کتاب  یمابق

 . دهیاز سقوط نجات م  یناش می عظ  یفروپاش نیاون قومش رو از ا   لۀیکه به وس

وجود داشته باشه، خدا بود! و خدا قبل از   ییرها نکهیباشه، قبل از ا یخلقت نکهیقبل از ا اما
. پس از ازل خدا  کنهیرو اجرا م  ییکه نقشۀ رها   دونستیو م  دونست؛ی دربارة سقوط م   نشیآفر

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

  ی ثیتثل ت یدر درون خود، درك خدا از شخص ه یداشت. و اون نقشۀ فد ییرها ي برا ي انقشه
 . شدی رو شامل م  شهیانجام م تی هر سه شخص الوه نیکه ب  ه یفد ملخودش و ع 

 . میکنی صحبت م ییما دربارة عهدِ رها ات، ی در االه پس

  ي پدر با خدا   ي اشاره داره که خدا  ي بلکه به عهد   بنده؛ی که خدا با ما م  کنهیاشاره نم  ي به عهد  که
 . بندهی القدس از ازل م روح   يپسر و با خدا

او پسر رو به جهان   ی. اما وقت فرستهیپدر هست که پسر رو به جهان م نیکه ا میخون ی م ما
  نطور ی. اادیکه پسر از ازل موافقت کرده که به جهان ب  کنهیم لیدل  نیکار رو به ا نیا فرسته، یم
 لیمی مون ب   یی تحقق رها  ي سقوط کردة ما برا  تی ورود به وضع   ي برا  ثیکه شخص دوم تثل   ستین 

 انجام ارادة پدر خشنود بود.  ياز ازل او برا  بلکهبوده؛ 

پدر پسر رو بفرسته و پسر   نکهیا  گرده؛یبر م  نشیپدر و پسر به قبل از آفر  نیتوافق ب   نیا  پس
خودش رو در معرض   ره، یرو بر خود بگ یانسان  عتیطب ياز آسمان نزول کنه و ردا  لیبا کمال م

 بده.   هیتا به مرگ بشه، تا قومش رو فد  یحت  عیمط یخوار شدن قرار بده و خادم

رو به انجام برسونه.   دهی که پدر در مقابلش قرار م يافه یبود که وظ نی ا هینقش او در فد پس
  ح ی که کار مس نهیا  کنهی القدس با پدر و پسر مکه روح  یالقدس از ازل، توافق و بعد نقش روح 

فقط کار   ا یفقط کار پسر  ا یفقط کار پدر  ه یرو در قوم خدا به انجام برسونه. پس عمل فد
 .  هیثیعمل تثل ک ی نش یدرست همونطور که عمل آفر ه؛یثیتثل یبلکه عمل  ست؛ین  قدسال روح 

که    یپسر ازل   قیکار رو از طر  نیاما او ا   د؛یرو آفر  نیکه خدا آسمان و زم  گه یبه ما م  مقدسکتاب 
القدس  که روح  مینیب ی م  نشیدر گزارش آفر  یهست انجام داد؛ و حت  نشیزادة همۀ آفرنخست

 .  ارهیم رون یب  یک یها در حرکته و نور رو از تاربر سطح آب 

  نه ی. و نکته اشنیمحقق م یااله  ث یهستند که توسط تثل ییهر دو کارها هیو فد  نشیآفر پس
 فق دارند.  باره با هم توا ن یکه اونها از ازل در ا

  ي برا  ياکه نقشه   دهیم  زهیکه از ازل به خدا انگ  ییزها یاز چ  یک یکه    گهیمقدس به ما م کتاب   حاال، 
 خلقتشه.   یاجرا کنه، محبتش نسبت به تمام هیفد

خودش رو داد. وجود نقشۀ  گانۀیکه خدا اونقدر جهان رو محبت نمود که پسر  لهیدل  نیا به
 .  رهیگیخدا نشات م یاز محبت ازل  ییرها
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  ا ی محبت خدا جهان بوده  يو انحصار  یموضوع اصل میفکر کن میاشتباهه که بخوا نیا اما
قطعا درسته که خدا ما رو دوست   نیدادن شون خشنود بوده. ا هیبوده که به فد ییهاانسان 

گناهان    ي بها  گهیم  وحنای رو فرستاد تا همونطور که    حیمحبت خدا بود که مس  قیاز طر  نی داره؛ و ا
 محبت پدر، پسر هست!   یاما موضوع اصل  دازه؛ما رو بپر

  ن یا يمون رو رو توجه  د یو با م؛یریگی م  اشدهیکه اغلب در مطالعۀ کالم خدا ناد هی زیچ نی ا و
کامال   نکهیا. چون با کنهی بارها دربارة محبت پدر نسبت به پسر صحبت م  دیکه عهد جد  میببر

 .  هکه او ما رو در پسر، دوست دار  میداشته باش  اد ی به    د یدرسته که خدا ما رو دوست داره؛ اما با 

که در اون، پدر ما رو به عنوان   هی در واقع کار ه، ی و تمام کار فد میقرار داده شد حیدر مس ما
به پسرش هست که ما مشمول    مشی . و به خاطر محبت عظنهیب ی که به پسر تعلق دارند م  یکسان 

 .  میشیم هیفد

  نطور ی. پطرس امینگاه کن 16 ۀیآ ي از ابتدا کی به رسالۀ دوم پطرس رسول باب  يالحظه دییایب 
  ح یمس يسا یچون از قوت و آمدن خداوند ما ع م، ینرفت یجعل يهاافسانه یکه در پ  رای: «زگهیم

  افت یپدر اکرام و جالل  ي از خدا را ی. زمیبود ده یاو را د یی ایبلکه کبر م، یشما را اعالم داد
خشنودم“    يمن که از و   بیاست پسر حب  ن یکه ”ا  دی به او رس  ییایاز جالل کبر  ي که آواز  ی نگامه

 که از آسمان آورده شد.»   میدیشن م، یدر کوه مقدس بود ي که با و یآواز را ما زمان  ن یو ا

  ی شک  اره، یم اد یداره به  نجایدر ا رساله به دوستانش ن یکه پطرس زمان نوشتن ا  ي زیچ در
  ی ن یخدمت زم  ان یبه پا  کینزد  ی لیکه خ  کنه یاشاره م  یس یع  ی در زندگ  يا. او داره به واقعه ستین 

فاصله گرفته و با شاگردانش به سمت شمال سفر کرده و   م یکه از اورشل یی او اتفاق افتاد؛ جا
در حضور پطرس،   ل، ی کوه تبد يباال ، یپیلیف ۀی صریبعد از فقط چند روز از اعتراف پطرس در ق

  شه؛ یاش دگرگون مدر کنار او بودند، چهره  یو موس  ایلیظهور ا  ینیع  نیکه شاهد   وحنا یو    عقوبی
تر بود روشن   مروزیکه از نور ن   شهیم  لیو تابناك تبددرخشان    يبه نور  ح یمس  يهاکه لباس   ییجا

همونجا بمونه؛ و   شهیهم يبسازه و برا یسرپناه خوادیو پطرس م شهیم لیتبد حیمسو ظاهر 
او   ی االه عتییدرخشش طب نی ا قتیاونها رو فرا گرفته بود، و در حق حی حس جالل و شکوه مس

 آشکار شد.   کشیو در مقابل چشمان شاگرداِن نزد شیانسان  عتی طب يردا   ان یبود که از م

است پسر   نی من است! ا بیحب نی : «اگفتیکه خدا م یی. جادندیرسا از آسمان شن ییصدا و
در رود اردن سخن گفته بود،  یس یع د یمن.» همون صدا که به آواز بلند در زمان تعم بیحب
  ح یاومد تا مس نییالقدس، آشکارا از آسمان پانماد نزول روح  ایکه کبوتر به عنوان نشانه  یی جا
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خدا به طور رسا سخن   ي آسمان باز شد و صدا گهی بار د کی مسح کنه.  ش ینیزم متخد ي رو برا
 من.»   بیاست پسر حب نی گفت که «ا

وب پدر بارها تکرار  محب گانهی به عنوان  یسیع  ی که موضوع اصل مینیب ی م  دیدر عهد جد  پس
پدر و پسر و   ن یدرون خدا ب  ی می رابطۀ صم یع یطب جۀ ینت کی رو  ن ی. در واقع رسوالن اشهیم

 . نندیب ی القدس مروح 

که بر محبت   یجاودان  ی محبت کنه؛یهمزمان کالم خدا دربارة محبت خدا نسبت به ما صحبت م و
 در اون محبت داره.   شهیپدر نسبت به پسر بنا شده و ر 

  ن ی . و در واقع استین  یه یخود به اندازة محبت پدر نسبت به پسر واضح و بد  ي به خود نیا
  ک ی رو    ن یتفکر کردند شده. ا  نی ا  ي رو  دی که در عهد جد  یرسوالن   رتیمحبت نسبت به ما باعث ح

جمله رو   نیا  3در باب  شتریکه پ ییجا م، یبر وحنا ی سالۀ اول به ر یوقت م، ینیب ی هم م  گهیبار د
 که خدا محبت است!   میدیشن

چه نوع محبت پدر به ما   دی: «مالحظه کنشهیجمالت شروع م نی با ا وحنایسوم رسالۀ اول  باب
  شناسد ی ما را نم ایجهت دن  نیو از ا میهست نیو چن م؛یداده است تا فرزندان خدا خوانده شو 

و هنوز ظاهر نشده است آنچه   میاالن فرزندان خدا هست بان، یحب يکه او را نشناخت. ا رایز
او را چنانکه هست   رای بود ز  م یکه چون او ظاهر شود، مانند او خواه می دان یلکن م بود؛ میخواه
 چنانکه او پاك است.»   سازدی دارد، خود را پاك م  يرا بر و   دیام نی . و هرکس که ادید میخواه

!  ه یچه نوع محبت نیا زان، ی: عز گهیم وحنا ی یوقت دیشیرو متوجه م یزدگو بهت  رتیلحن ح اون 
  م؟یفرزندان خدا خونده بش دیکه ما با ه یچه نوع محبت  نیا

که  یهرکس  نکه یباشه؛ ا  ي و عاد ی هی امر بد هی که براش  ست ین  يز یچ نی ازش بگذره. ا  تونهینم
از خانوادة خدا    يکه عضو   فهمهیمخلوقه به طور خودکار توسط خالق فرزند خدا محسوب بشه. او م

که هر   هیاز یامت نیبزرگتر نی و ا شه؛یعطا م ضیو تنها ف ضی که محض ف هیازیمحسوب شدن امت
 تجربه کنه.   تونهیم ین انسان فا

که فرزندان خدا خونده    کنهیم  نکته  نینشون دادن ا  يبرا   يادیتالش ز   دیعهد جد  گم، یم  دوباره
ما داره و   یدر فرزندخواندگ  شهیالعادة خدا رو فوق  زیانگشدن ما به عنوان ابراز محبت شگفت 

نکته رو روشن   ن یا  کنهی م ی . کالم خدا سع میستیاساس استواره. ما ذاتا فرزندان خدا ن  نیبر ا
 . میهست طان یفرزندان ش ی ع ی. ما به طور طبمیفرزندان غضب هست  ی ع یکه ما به طور طب نهک
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  ن یبهتر کنمی . فکر مم یشیهست که ما فرزندان خدا محسوب م یفرزندخواندگ لۀیبه وس اما
هست. در باب هشت،    ان یدر رسالۀ پولس به روم  کنند ی م  ان یب   ییبایموضوع رو به ز   نی که ا  ی اتیآ

 ُنه.   ۀ یاز آ

بلکه در روح، هرگاه   دیستیدر جسم ن : «لکن شما گهیم نطوریپولس ا 9 ۀ یاز آ 8باب  ان یروم در
ما ذاتا   نکهیا د؛ یگفت توجه کن ترش یکه پولس پ ي زیروح خدا در شما ساکن باشد.» حاال به چ

 .  میمون روح خدا رو در خودمون ندار ي. و با تولد بشرمیهست ی جسمان 

وح خدا در  بلکه در روح، هرگاه ر دیستی: «لکن شما در جسم ن گهیدر روم م مانداران یبه ا  نجایا
از آن او   يندارد و  -را  ح یدر واقع روح مس ا ی –روح خدا را  یشما ساکن باشد؛ و هرگاه کس

در شما است، جسم به سبب گناه مرده است و اما روح، به سبب عدالت،   حی. و اگر مسستین 
را   حیدر شما ساکن باشد، او که مس دیزان یرا ازمردگان برخ یس یاست. و اگر روح او که ع اتیح

زنده خواهد ساخت به روح خود که در شما ساکن    زیشما را ن   یفان   يهابدن   د، یزان یاز مردگان برخ
 .  دیتوجه کن  نجایاست.» حاال به ا 

اگر بر حسب   رای. زمیینما  ستیتا برحسب جسم ز میستیجسم ن  ون یبرادران، مد يا نیبنابرا»
همانا   د، ی روح بکش لۀیمرد. لکن اگر افعال بدن را به وس  دیخواه نهیهر آ  د، یکن ستیجسم ز

 .»  ندیپسران خدا شان یا شوند، ی م ت یکه از روح خدا هدا یهمۀ کسان  رای. زستیز  دیخواه

که تولد تازه   ی. و کسستیع ی. بلکه پسر خدا بودن فراطبستین  یع یطب ي خدا بودن امر پسر
 پسر خدا بودن بهش عطا نشده!   از یخودش نداره، امتالقدس رو در جان و حضور روح  افته، ین 

. و پولس ادامه شنیالقدس در اونها ساکن شده، جزو خانوادة خدا محسوب مکه روح  یکسان  اما
. از آنرو  ندیپسران خدا  شان ی ا  شوند، یم  تیکه از روح خدا هدا  یهمۀ کسان   رای: «ز گهیو م  دهیم

  با که به آن ا دیاافته یرا  ی بلکه روح پسرخواندگ د یتا باز ترسان شو دیاافته یرا ن  ی که روح بندگ 
. و  میدهد که فرزندان خدا هست یما شهادت م  يها . همان روح بر روح م یکنیپدر ندا م ي ا  یعنی

  ي هابت یمص  ک یاگر شر  ح، یورثه خدا و هم ارث با مس  ی عنی  میوارثان هم هست  م، یهرگاه فرزندان 
 .»  میباش کیشر زین  ي تا در جالل و  میاو هست

اصل   نی ا يبه شکل قدرتمند  کنمی که فکر م می مورد عالقۀ من در عهد قد  يهااز داستان  یکی
داشته   ادیرو به  بوشتیهست. اگر مف بوشِتی داستان مف کشه، یم ریرو به تصو  یفرزندخواندگ

 بود که از هر دو پا لنگ بود.   وناتان یاون پسر لنگ  دیباش
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نسبت به داوود داشت رو به خاطر   وناتان یو  وناتان یکه داوود نسبت به  يای رمعمول یمحبت غ ما
  ی ع یو طب یبود از حق خانوادگ لیما وناتان یبود که  میبه داود اونقدر عظ وناتان یمحبت  م؛یدار

 نشستن بر تخت پدرش شائول دست بکشه تا داوود بتونه پادشاهِ مسح شده باشه.    يخودش برا

  وند یبه داوود کمک کرد که فرار کنه؛ پس پ  وناتان یگرفتن جان داوود بود،    ی شائول در پ  یوقت  و
 بود.  میعظ نقدریاونها ا  نیمحبت ب 

هم   وناتان یاما  شه؛یکه در اون شائول کشته م میخون ی ساز م بعد دربارة اون نبرد سرنوشت و
: «آه، شجاعان چگونه  گهی و م کنهیم هیو داوود گر رسهیبه داوود م غامیو پ شه؛یاونجا کشته م
.» مبادا دشمنان در مرگ  دیو در اشقلون خبر مرسان  دی: «در جت اطالع ندهگهیافتادند.» و م

 کنند.  يدوست محبوبش شاد 

 ینینشبه ضد تخت   یوود در برابر هر نوع دخالتمحافظت از دا   يبعد سرداران داوود اونقدر برا  و
  چ یمطمئن بشن ه نکهی ا يخاندان شائول رو کشتند؛ برا شاوندان یبودند که همۀ خو وریاو غ
. در  کنهیفرار م بوشت، یپسر لنگ، مف نیا ن، یب  نینمونده؛ و در ا یتاج و تخت باق يبرا يای مدع

 .  برهیاونو با خودش م اشه ی دا قعوا

  ی باق ی از خاندان شائول کس ا ی: «آپرسهیسوال رو م ن ی و ا کنهیصادر م ی بعد داوود فرمان  و
  نی مانده؟» و محافظانش رو به سراسر سرزم ی هنوز باق وناتان یاز خانوادة  ی کس ایمانده؟ آ

و اون رو   کنندی م دایرو پ  بوشتیرو بگردند؛ و اونها اون بچه، مف ي تا هر گوشه و کنار فرستهیم
 تا کشته بشه.   برن یداوود م شیاونو پ کردی بود چون فکر م دهیترس بوشتی. مفارن یم صربه ق

. و هر روزه از سفرة  یاز خانوادة من هست يگفت: «تو عضو بوشتیکرد؟ به مف کاریداوود چ و
 خورد.»   یپادشاه نان خواه 

خاطر   نی داد. چرا؟ نه به ا ع یترف یسلطنت  یخودش به مقام ي رو در امپراتور بوشت یاساسا مف و
  ي . اما برا شناختی رو نم بوشت یمف ی داشت. او حت بوشت ینسبت به مف ی که داوود محبت

. چرا؟  کنهیم يو برکت پشت برکت بر او جار  دهیو اون رو نجات م شهیحرمت قائل م  بوشتیمف
 . وناتان یبه خاطر محبتش به  

از خانوادة خودش   يرو به عنوان عضو بوشتی مف با یرو دوست داشت، تقر وناتان یداوود  چون 
  ح، یما کرده. به خاطر محبتش نسبت به مس  يکه خدا برا  هیکار   ن ی. و ا رفتیپذ   یبه فرزندخواندگ 
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ارث  وارث ساخته، ما رو هم   حیو ما رو با مس  رفتهیپذ  ی به فرزندخواندگ  ی ما رو در خانوادة سلطنت
 دوست داره.   یس یخدا ما رو به خاطر عساخته؛ چون  حیبا مس

  ی س ی. عمیرو فراموش کن نیهرگز ا دیمحبوب پدره؛ و نبا یسیچون ع م، یمحبوب پدر هست ما
 بخشهی م   ییایکه پدر نسبت به پسر داره، به او هدا   ی می مردمک چشم پدره؛ و به خاطر محبت عظ

 .میشد رفتهیپذ  یکه در خانوادة او به فرزندخواندگ  میمن و شما هست ایهدا ن یکه ا
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