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 محبوب خدا 
 رافت خدا   : 4درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

و   میپرداخت ي مخالف وفادار يوفادارِ محبتِ خدا به جنبه  تیدرك خصوص يقبل برا يدر جلسه 
 .  فتهیم یچه اتفاق م، یشی مواجه م انتیبا عذاب خ یوقت نکه یا

  ی مثبت   يوه یبه ش  م؛یموضوع بپرداز  ن یا   یاصل   يبه جنبه   میخوای همونطور که قول دادم، م  امروز
 .کنهی محبت وفادار خدا صحبت م  يمقدس درباره که کتاب 

بودم، به مدت شش سال   ات یااله يکالج و مدرسه  ي تو  ی بکنم. وقت یاعتراف  د یاز اون با  قبل
 دارم.   یمقدسکتاب  یونان یزبان   يبرا یخوب  يه ی و پا نهیزمش یمطالعه کردم و پ یونان یزبان 

بود که نصف   اتیااله يمدرسه  يترم تو  کیداشتم،  يکه از زبان عبر ياتنها تجربه  نحال یا با
دارم.   يدر زبان عبر  یفیضع  ينهیزمش یپ نیاز دست دادم. بنابرا يماریترم رو به خاطر ب  نیا

  ه رفتم ک  پُلیو به فرودگاه اسک  گشتمی هلند به خونه بر م  ي داشتم از دانشگاه تو   ی در واقع وقت
  نداشتم. مه یپرداخت جر يبرا یبار داشتم و پول کاف پرواز کنم، اضافه کایبه آمر

بارم   نطور یگذاشتم و ا  پُلیفرودگاه اسک ي رو تو امي مقدس عبر مشکل، کتاب  ن یجبران ا  يبرا
  د ی زحمت خر  دم، ی کشور رس نی به ا نکهیبود. بعد از ا ی بزرگ  یل یچون کتاب خ د، ی به حد مجاز رس

  ی کمه. به سخت یلیمن خ يدانش عبر نیرو به خودم ندادم، به خاطر هم گهیمقدس دکتاب  هی
عنوان،    چیبهش بندازم. اما به ه  ینگاه  تونمیها مبا کمک لغتنامه  یرو بخونم، ول   لفباشا  تونمی م

 .ستمین  یباستان  يمحقق زبان عبر

ها  از اون کلمه   یک یاما    دونم،ی هست، در واقع چند تا کلمه هست که من م  يکلمه در عبر  کی  اما
کلمه بارها    ن یکه ا  مینیب ی م  ق یو مهمه که در عهد عت  یمفهوم کامل محبت خدا اونقدر اساس   يبرا

 «خِسِد» هست.  يو اون کلمه  شه یو بارها تکرار م

اوقات به عنوان «رحمت» ترجمه   یترجمه شده. گاه یمتفاوت یلیخ یل یکلمه به اشکال خ نیا
ترجمه شده؛   »ياوقات به عنوان «محبت عهد  ی ترجمه شده، گاه »یاوقات «مهربان  یشده، گاه

موارد با عبارت «محبت وفادار خدا» ترجمه   یرأفت هست. و در بعض  يترجمه، کلمه  نیترج یرا
 شده. 
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  ل ی خدا با قوم اسرائ يرابطه فیتوص يکه برا  ياو کلمه  شهیم دهیتورات د  لیمفهوم در اوا  ن یا
  بنده یو با اونها عهد م ارهیم رون یخروج ب  يکه خدا اونها رو از اسارت به سو وقتی – رهیبه کار م
که   شه یاونها خواهد بود و اونها قوم او خواهند بود. پس با سوگند عهد، خدا متعهد م ي که خدا

تفکر «خِسِد»   نیعهد، ا نی خارج کرده و شکل داده، محبت کنه و ضامن ا یرو که از بردگ یقوم
 رأفت.   ای  دار، یمحبت پا ایهست، 

رو بکنن که ما امروز    يکار  دندکری م  یکه مردم سع   ییجا  د؛یاریب   ادیرو به    قیدر عهد عت  ینب  کاهیم
  ی نب  نی و من مطمئنم که ا میرو به سه درس ساده خالصه کن  زیهمه چ می خوای . ما م میدی انجام م

  اوند در برابر «خد   ي هودی   ک ی   ت یکُل مسئول   خواستندی به زحمت افتاده بود که م  یهم توسط مردم 
: «خداوند از  نهیا شه، ی م دهیکه اونجا پرس یسه عبارت ساده خالصه کنه، و سوال  يعهد» رو تو 

   کنه؟»ی مطالبه م يز یشما چه چ

 طلبد، ی است که خداوند از تو م  ي زیچ  ن ی : «انهی ا  ده، یاز دهان خدا به اونها م  ی نب  کاه یکه م  ی پاسخ
  ی با فروتن  ش یخو  ي ر خداو در حضو  ي و رحمت را دوست بدار  يجا آور عدالت را به  ای انصاف    نکه یا

  ن یعبارت خالصه شده، از ا   نیاز ا   میتونستی ! اگه مد یاش فکر کنلحظه درباره   ه ی.»  ییسلوك نما 
خالصه   زیروند در سه چ نیکل ا م، یکن يرویخداپسندانه، پ یزندگ يشدهمتراکم  يجوهره

در حضور خدا. حاال بخش دوم    ی: انجام کار درست، دوست داشتن رحمت، سلوك با فروتنشدی م
 «خِسِد» هست.   يحکم، دوست داشتن رحمت، در واقع کلمه   نیا

بلکه   د، ینه تنها کار درست رو انجام بد نکهی. ا خوادیکه خدا از شما م هیزیچ نیا گهیم کاهیم
 محبت وفادار.  گمیبهش م  نجا یکه من ا دیرو نشون بد ي زیدر واقع چ ای  دار، یرأفت، محبت پا

ساله    نیاالن چند  -بود    اتیااله  يمن تو مدرسه   يدانشجو  ش، یها پداشتم که سال   یدوست  من
ازش استفاده   ی لیدارند که خ ی شون اصطالحخانواده  ي اون به من گفت که تو -  شه یکه کش

 . کنندی م

گفتم: «به .» میچسبی ما به چسب م میگیمون مخونه  يگفت: «تو  ه؟»ی: «اون اصطالح چدمیپرس
گفت:    م؟»یچسبی که به چسب م  یچ   یعنی  -  دمی نشن  یاصطالح  نی! من هرگز چند؟یچسبی چسب م

به چسب   نکهی. منظورت از ا دونمی .» گفتم: «نه من نممیچسبی ما به چسب م - یدون  ی«م
 .»  یطی. تحت هر شرا میچسبی مون به هم مخانواده  ي ما تو یعنی: «فتگ ه؟»یچ م، یچسبی م

  ی که به سخت يه یارابطه نیست. اواحدِ خانواده  يدرباره  زهایچ نیباتری از ز یکی نیا د، یدون ی م
 . دی چون خانواده هست د، یهست شاوندیاز اون خارج شد، چون شما خو شهیم
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  ی لیخ بت یرابطه، مص ن ی ا ي و نابود د یپدر دار ک ی و فقط  د یمادر دار  کی فقط  ا، یدن  ن یا يتو  شما 
: «ما  رفتندیپذی هاشون مخونه   يشعار رو تو   نیکشور ما همه ا   يکه تو  شدیم  ی. چقدر عال هیبزرگ

د  یما با  گهیکه م  ییجا  کنه، یاون صحبت م  يدرباره  کاهیکه م  هیاصطالح  نی.» امیچسبی به چسب م
 . میو وفادار داشته باش  داریمحبت پا دی با - م یرحمت رو دوست بدار

  ي اریدر بس  شه؛یم  دهی د  قیتفکر محبتِ وفادارِ خدا در سراسر عهد عت  نی همونطور که گفتم، ا  حاال
مقدس، در کتاب  محبت در کل کتاب  ن یابراز ا  ن یتراما به نظر من، واضح شه؛یم ده یموارد د

 هست.   ی هوشع نب

انجامِ کارِ درست.   -عاموس، عدالت خداست  کتاب  یکه موضوع اساس  میگیعاموس م يدرباره 
کتاب هوشع اختصاص    غام یپ  يادآور یرو به    یقیدقا   دییایهوشع، رأفته. پس ب   ی اما موضوع اساس

 . میبد

  یی اول دعوت به گردهما  يه یآ ي تو - میریجلوتر م ی کم  - از باب چهارم شروع کنم  د یبد اجازه 
کالم خداوند را   ل، یاسرائی بن ي : «اشهیکلمات شروع م نی . باب چهار با امیشنوی رو م  یرسم 

 است.»   يامحاکمه  نی«خداوند را با ساکنان زم ای  -کند»  یخداوند متهم م را یز دیبشنو

مدافع عمل   لیوک کی به عنوان  ینب  کیکه هوشع در نقش  نهیا فتهیم نجایکه ا یاتفاق حاال
که    یقوم  کنه، یعهد رو به قوم اعالم م  يخداوند خدا   ی. او دادخواه دهیم   هی احضار  کی . او  کنهیم

 شدند.  ی روحان  يکردند که مرتکب زنا  یی وفای کردند و اونقدر ب  انتی به خدا خ

بشنو،    لیاسرائی بن  ي: «اکنهیرو اعالم م  یرسم   یی دعوت به گردهما   ن یا  ه، ی احضار  ن یا  یحاال نب  و
که   ییهاو به حرف  میجمع بش شیکنار آت با هم دیی ای«ب  گهی او نم - است»  ياخداوند را محاکمه 

.»  کنهیخودش رو بر شما اعالم م  ي و االن داور   هی . خدا عصبان میبه شما بگه، گوش کن  خواد یخدا م
  د یی ایخُب، ب  کنه؟یم رمنتظرهیخدا رو غ ياز سو  ینب نی ا يه یاحضار يزیکه چه چ  نه یحاال سوال ا

 . مینگاه کن

.» حاال  باشدی م  نیو نه رأفت و نه معرفت خدا در زم یداره چونکه «نه راست  يامحاکمه  خداوند
  یمعرفت گه ینم د، ی معلومات ندار گهینم د، یهست  يسوادیکه شما قوم ب  گه ی نم گه؟یم ی چ  نجایاو ا

که خدا   يای و راست  قتیحق ست، ین  نیسرزم نی در ا یراست چیه - گهی بلکه م د، یندار دهیچیپ
 خودشه.  قتِیحق کنه، ی اش صحبت مداره درباره نجایا
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خدا مبهم شده، کالم    قتیگرفته شده، حق  دهیخدا ناد  قتیو تار شده، حق  رهیخدا ت  قتیحق  نکه یا
  ن ی . او گفت ا دهیرو به اونها م یف یچقدر مثل زمان ماست؟ خدا وظا نی خدا رد و انکار شده. ا

  ي اي وفادار  چیه ای ست، ین  یرحمت چیو دوما، ه. ستین  یقتیحق گهیچون د -منه  يمحاکمه لیدل 
 وجود نداره.   يداریمحبت پا چیه ست، ین 

من با شماست، و من   ي رابطه يه یپا نی قوم! ا ي. انمیب ی رو نم  نیو ا کنمی نگاه م  نییبه پا من
 کنم.   دایپ لیرو در اسرائ نیا تونمی نم

.  گهیم یکه چ  میبشنو د ییایب  ه؟ی چ نی . عواقب استین  ن یمعرفت خدا در زم ا یرحمت،  ، یراست
ملحق   يزیبه خونر يزیو خونر ، ینیدی ب  ، ییخدای . ب ندینمای م ي. و تعدي و زناکار  ي«قتل و دزد

  ده یصحرا و مرغان هوا کاه واناتیساکنانش با ح يو همه  کندی ماتم م نیزم ن، یبنابرا شود، ی م
 .» گردندی تلف م ایدر  ان یشوند و ماهی م

که    یقوم   دم، یکه من برگز  یاند.» قوم من، قوم «قوم من از عدم معرفت هالك شده :  گهیبعد م  و
هستند. نه به خاطر کمبود غذا، نه به خاطر   يحاال در حال نابود دم، یبخش ییخروج رها قیاز طر

تو    زیمن ن   ، يبلکه به خاطر عدم معرفت من. «چونکه تو معرفت را ترك نمود   ، یکمبود قدرت نظام
  ز یمن ن  ، يخود را فراموش کرد  يخدا  عتیو چونکه شر يمن کاهن نشو  يکه براترك نمودم  ار

که   دیتصور کن دیتون ی م د؟ یتصورش رو بکن د یتون ی فرزندان تو را فراموش خواهم نمود.» م
منه، چون تو من رو   ي داور ن ی بگه: «من فرزندانت رو فراموش خواهم کرد. اما ا ی خدا به کس 

  ، ی ها باشامت   يبرا يکاهنان ساختم. من تو رو فراخوندم که نورتو رو امت   ن. ميفراموش کرد
   »؟يبه عهد رو ترك کرد  ياما تو وفادار 

.  کنهیموضوع برخورد م نی که خدا چطور با ا مینیو بب میهوشع برگرد نی به باب آغاز دییایب  حاال
کالم خداوند به هوشع. خداوند به هوشع گفت: ”برو   ي: «ابتدا شهیکلمات شروع م ن یکتاب با ا

  ر از خداوند برگشته، سخت زناکا  نی زم نی که ا رایز ر، یخود بگ ي و اوالد زناکار برا هیزان  ی و زن 
. و  دییزا  ش یبرا يرا گرفت و او حامله شده، پسر میاند.“ پس رفت و جومر دختر دبالشده

را از    لیزرعیانتقام خون    یکه بعد از اندك زمان   راینام بنه، ز  لیزرعیرا گفت: ”او را    يخداوند و
را تلف خواهم ساخت. و در آن روز کمان   لیخواهم گرفت و مملکت خاندان اسرائ هوییخاندان 

خواهد   ندهیاتفاقات آ ي برا ي اخواهم شکست.“» فرزند تو نشانه لیزرعی يرا در واد  لیسرائا
 شد و به اسارت خواهد رفت.  نابود خواهد  ی شمال  یبود. پادشاه
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حامله شده،   گری . «پس بار دیکن  ي نامگذار  لیزرعیبچه رو    ن یکه ا   خوام ی از تو م  نی به خاطر هم  و
  - رحمت نخواهم کرد گری د ی عنیکه  - را گفت: ”او را لوروحامه نام بگذار  يو او و  د ییزا يدختر

  م بالکل خواه ان یرا از م شان یرحمت نخواهم فرمود، بلکه ا لیبر خاندان اسرائ گر یبار د رایز
 برداشت.“» 

.  دهیکه خدا به قوم زناکار م  هیاطالقنامه   نی. اکنمی من تو رو رد م   ، ي«خِسِد». تو منو رد کرد  اِنیپا
بر  کنی: «ل گهیبر تو رحمت نخواهم فرمود.» اما بعد م گریبار د رای«او را لوروحامه نام بگذار، ز

  شان ینجات خواهم داد و ا شان یا  يخدا  هوهی را به  شان یرحمت خواهم فرمود و ا هودای ن خاندا
 .»  دیو جنگ و اسبان و سواران نخواهم رهان  ریرا به کمان و شمش

  ر ی . «و چون لوروحامه را از شگذارهیم ی خواهند شد باق ه یکه فد یتیبق ي برا يد یهنوز ام پس
 کنمی که احساس م هی زیچ ن یا -.» و خدا گفت... دییزا يبازداشته بود، حامله شده، پسر

. اسم  دیستیقوم من ن  ، یعنیبخوان»، که در واقع   یاو گفت: «نام او را لوعَم  -قسمته!   نیترتلخ
  .»دیستیبذار «قوم من ن  و پسرت ر

ا رو متولد کرده، پرورش داده و  هست که اونه  ی از جانب خدا به ملت یاعالن  نی باشه که ا ادتون ی
قوم   ، یلوعَم گهیشما خواهم بود.» و حاال م يبود. من خدا دی بهشون گفته: «شما قوم من خواه

   .دیستیمن ن 

مقدس  کلمه در کتاب   نیا  -...،  کنی«ل   شما نخواهم بود.»  يو من خدا   دیستیشما قوم من ن   «چون 
و نتوان    مودیخواهد بود که نتوان پ  ای در  گی مثل ر  لیاسرائی بن  يشماره   کنی: «ل گهیمهمه، م  یلیخ

در آنجا گفته خواهد شد   د، یستیشما قوم من ن  شد، ی گفته م شان یکه به ا یشمرد و در مکان 
به   س ییر ک ی با هم جمع خواهند شد و  لیاسرائی و بن هودایی . و بندیباشی م  ی ح ي خدا  پسران 

خواهد بود.   یمی روز عظ ل، یزرعیکه روز  رایبرخواهند آمد ز نیجهت خود نصب نموده، از آن زم
دوباره خِسِد ظاهر    نجایروحامه!» ا   شیو به خواهران خو  دییبگو  -قوم من -  یبه برادران خود عم

   ! شهیم شکارو آ

بود و من   د یشما قوم من خواه - است  ی بلکه عَم ست، ین  یداستان، لوعَم  ان یاعالن آخر، پا  پس
  به محبت وفادار خودم نسبت به شما ادامه خواهم داد. دار، یبه محبت پا 

و   ست یکه او زن من ن  را یز د، یی ! با مادر خود محاجه نمادیی«محاجه نما  گه یضمن، باب دوم م در
  شیهاپستان   ان یرا از م  شیخو  یو فاحشگ   شیرو   شیخود را از پ  ي. لهذا زناستمیمن شوهر او ن 

 نندما  ده، یو او را مثل روز والدتش گردان   میرا برهنه نما  يکنده، و . مبادا رخت او را  دیرفع بنما 
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در سراسر باب   ي ُبکُشم.» و اعالن داور یبه تشنگ ده، یخشک گردان  نیواگذارم و مثل زم  ابان یب 
    دوم ادامه داره.

: «و تو را  گهیهست و خدا م  نده یآ  ي برا  د ینوزده که ام  يه یبه آ  م، یرسی به اواخر باب دوم م   بعد
نامزد خود   ت یا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رأفت و رحمان ت

  دواج تو، دوباره با تو از يو صرفنظر از زنا  کنم، ی .» دوباره تو رو نامزد خودم مدیخواهم گردان 
  ي شناخت.» «و او را برا  یرا خواه   هوهی خواهد شد؛ «آنگاه    روز یرابطه پ  ن ی . خِسِِد من در اکنمی م

خواهم گفت تو قوم   یلوروحامه رحمت خواهم فرمود و به لوعم   خواهم کاشت و بر  نی خود در زم
 .»  یباشی من م  ي و او جواب خواهد داد تو خدا یمن هست 

برو و   گری. «و خداوند مرا گفت: ”بار دشهیها در باب سه به هوشع داده محاال دستورالعمل  و
را   لیاسرائی دوست بدار، چنانکه خداوند بن باشدی م هیشوهر خود و زان  يه را که محبوب  یزن 

کشمش را دوست   ي هاو قرص  باشندی م لیما ریغ ان یبه خدا  شان یبا آنکه ا دارد، ی دوست م
و او   دم، یحومر و نصف حومر جو خر ک یخود به پانزده مثقال نقره و  ي.“ پس او را برا دارندی م

مباش و من   گرینمود و زنا مکن و از آِن مرد د ی توقف خواه ار یبس يمن روزها يرا گفتم: ”برا
 از آِن تو خواهم بود.“»  زین 

  د ی که او با  د ی. اما توجه کنمیازدواج مجدد پرجالل رو دار  ن یمحبت خدا، دوباره ا  يروز یما با پ و
  ی بیعج  نیقوان   د، یتقدس مراجعه کن  نیقوان   بخره. اگر به خروج و به  یبِره و عروسش رو از بردگ

  ن ی مکه به عنوان خاد یکه چطور کسان  نهیشده و در مورد ا میکه اونجا تنظ دیاریم ادیرو به 
  ی و به کس  شدی ورشکست م  ي. اگر مردشدندی م   دینکاح بازخر  يبا بها  دیشده بودند، با  يدار یخر

بپردازه.    قیطر  ن یبشه و قرضش رو به ا اون شخص    يشده   ده یغالم خر  تونستی مقروض بود، م
زن    ، يموقع آزاد  کرد، ی و هفت سال کامل کار م   شد یو اگه با زن و فرزندانش وارد اون اسارت م

 . شدن یکه با خودش آورده بود هم آزاد م یو فرزندان 

شخص در دوران خدمتش   ن یاگر ا نکهیبه ما گفته شده؛ ا یبیعج یلیخ زیدر کتاب خروج، چ اما
زمان    یدار بشن، وقتدختر اربابش ازدواج کنه و بچه   یحت   د یشا  ایاز خادمان    یک یکنه و با    ازدواج 

 هاش رو با خودش ببره. بچه  ایزن  تونهی آزاد بشه، اما نم  تونهیاو برسه، خودش م يآزاد

ثروتمند بشه تا بتونه از زن   ی کاف  يبه اندازه  د یبعد از پرداخت قرضش از اونجا بره، با د یبا او
  د ینکاح رو پرداخت کنه تا بتونه زنش رو بازخر يو فرزندانش مراقبت کنه و بعد برگرده و بها 

 کنه. 
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خدمتِ با    فیتوص  يبرا  ی قیبه عنوان طر  دی در عهد جد  ق، یعهد عت  لِیاصل مرموز در اسرائ  نی ا  و
 . خرهیم طان یش  یو از بردگو عروسش ر  ادیم ح یمس نکهیکرده؛ ا دا یارتقا پ  حیشکوه مس

  د، یستی«شما از آِن خود ن  گهیپولس م یکه وقت هیموضوع نی. اپردازهی نکاح رو م يبها حیمس
. پردازهی داره به اون م د»یاشده  يدار یخر حی. شما با خون مسدیاشده يدار ی خر ییبلکه به بها

 کرده.   يداری خر ی! و اون رو از بردگ دهیاو عروسش رو خر

  ی ! پس محبت فته یخروج داره م  نیکه در داستان جومر و هوشع و در قوان   ه یمطابق اتفاق  قا یدق  ن یا
به وضوح نشون   بره، ی ما به کار م  ي رو برا دارشیپا ياون رحمت و وفادار  يله یکه خدا به وس

   .خرهیم یما رو از بردگ ح یکه مس یزمان  شه، یم دهی د بیصل ي«خِسِد» بر رو  يداده شده. جوهره 

به شکوه و عظمت   نکهی بعد از ا  ی . وقتشهیم دهید ان یپولس به روم ياصل در نامه  نی ا تا، ینها
 م، یو قبال بهش نگاه کرد میشد رفتهیاو پذ ياون ما در خانواده  يلهیخدا که به وس تیمش

هر گاه خدا با   م؟ییچه گو زها یچ ن ی : «پس به اگه یاز باب هشت م  کی و   ی س ي ه یدر آ پردازه، ی م
 به ضد ما؟»   ستیما است، ک

عبارات در سراسر    نیتراز پرجالل   یک ی  ن یعبارت الت  نی به ضد ما؟ ا  ستی گاه خدا با ماست، ک  هر
 .» خدا با ماست.  سی. «دِئوس پرو نُبساستیکل خ یتار

  ی اگر همه به ضد ما باشند، چ م؟یی. پس چه بگودهیکل مفهوم محبت وفادار رو نشون م نیا
 به ضد ماست.   یکه ک  ستیاگر خدا با ماست، مهم ن  شه؟یم

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

برخاست، آنکه به دست راست خدا   زیکه مُرد بلکه ن  ح یمس ا یفتوا دهد؟ آ شان ی که بر ا ستیک
  ک ی  تونه یکه فقط م مینیب ی رو م  یه یسوال بد  نجایحاال ا کند؟»ی شفاعت م  زیهست و ما را ن  مه

  ا یجفا  ای  ی دلتنگ ای  بتی مص ا یجدا سازد؟ آ  حیکه ما را از محبت مس ستی جواب داشته باشه. «ک
چنانکه مکتوب است که ”به خاطر تو تمام روز کشته و مثل   ر؟یشمش ا ی خطر ای یان یعر  ای قحط 
به   میافتینصرت  ادهی امور از حد ز  ن یا ي.“ بلکه در همه میشوی شمرده م یذبح ندان گوسف

و نه فرشتگان و نه   اتیکه نه موت و نه ح دانمی م  نیقی  رایاو که ما را محبت نمود. ز يلهیوس
مخلوق    چ یو نه ه  یو نه پست  ي و نه بلند  نده یآ  يزها یحال و نه چ  ي زهایها و نه چرؤسا و نه قدرت 

  ی فهرست جامع باشه، بلکه فهرست  کی فهرست  نی نبوده که ا نیکه هدف ا  دی...» توجه کنگرید
 دهنده است.  نشان  ای  یحیتوض
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  ی سیع حی«قدرت نخواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مس نهایاز ا کی  چیه
جدا سازد؟» پاسخ    حیکه ما را از محبت مس  ستی : «کگهیپولس م  یوقت  د، ینیاست جدا سازد.» بب

  ه، ی! چون «خِسِد»، محبت وفادار خدا، نه تنها ازل یقدرت   چیه  کس، چ ی. هز یچ  چ ی: هنهیسوال ا  نیا
تا ما که محبت پدر    ه، یکه جداناشدن   هی. محبترهی رناپذییمحبت تغ   کی بلکه    محبت مقدسه،   نهانه ت

 .میمحبت رو داشته باش  نیاالن و تا ابد ا  م، یرو دار 
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