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 محبوب خدا 
 خدا   ي ننده ی برگز محبت    : 5درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

که محبت    میدید  م، یکردی محبت خدا رو کشف م  ی مقدسکه مفهوم کتاب   ین یجلسات قبل در ح  در
خدا   يگه یصفات د يدر ارتباط با همه شهیهم د یو وجودش با  تیاز شخص ی خدا به عنوان صفت

محبت خدا    نکه یجاودانه است؛ ا  ی که چطور محبت خدا محبت  دمیدی درك بشه؛ و به عنوان مثال د
از    یمختلف  يها! و به جنبهدار ی پا  یوفاداره؛ محبت  یمحبت خدا محبت   نکهی و ا  ره؛یرناپذییتغ   یمحبت

 .  کنندی محبت او کمک م عتیخدا به ما در درك طب گرید ات یکه چطور خصوص مینگاه کرد نیا

  ي در واقع به ُبعد  م؛ینگاه کن  زهیبحث برانگ یاز محبت خدا که به نوع  ي ابه جنبه  یخوامم امروز
  ن یکه ا  کنندی و اونها فکر م  کنه یم جاد یافراد ا یدر ذهن برخ  ي جد یاز محبت خدا که سواالت 

 تناقض با خود هست.    یتفکر به نوع

. کنمی محبتِ حاکم خدا صحبت م  گه ی به عبارت د ا یخدا  يننده یزمحبت برگ ي حاال دارم درباره  و
 مطلق خدا هم پرمحبته!   تیشکل حاکم نی همونطور که محبت خدا حاکم هست، به هم

آموزه رو   ن یکه ا  ییاونها م، یریگی قرار م ی دگی برگز يآموزه  یمقدسکتاب  میمقابل تعل ی وقت و
که در مقابل    ياگهیافراد د  کهیدر حال   نند، یب ی خدا رو م  یمحبت ازل   یدر اون اوج تجل  رند، یپذی م

  وزه آم نی تفکر در ا نی با ا کنند، ی مقاومت م یدگیبرگزش یو از پ یدگی برگز یمقدستفکر کتاب 
نه   ده، ی نجات برگز يها رو براانسان  یکه خدا از ازل برخ  ده یا ن یکل ا گنیهستند و م ریدرگ

محبت او رو مبهم و   يکه جوهره  کنهی خدا رو منعکس م ت یشخص ک یتار يجنبه  ی همه رو، نوع
 . کنهی م رهیت

  ی تفکر انتزاع کی اون رو به عنوان  م، یشیروبرو م د یدر عهد جد ی دگیبرگز میبا تعل ی وقت اما
 گرفته!    شهیشده و ر ده یکه در محبت خدا تن مینیب ی رو م  يبلکه تفکر م؛ینیب ی نم

مفهوم رو نشون   نی که ا ییبه باب اول، جا م، ینگاه کن  ان یپولس به افسس يبه نامه  دییایب  پس
 کنه، ی م ی پولس خودش رو در قسمت درودها معرف نکه ی، بعد از ا 3 يه ی آ کی . در باب دهیم
که ما را مبارك ساخت به هر برکت    ح یمس  يسای: «متبارك باد خدا و پدر خداوند ما ع گهیم  نطوریا

تا در حضور   دیعالم در او برگز ادیاز بن شی. چنانکه ما را پحیدر مس یآسمان  يهاي در جا  ین روحا
 . میباش بیعی او در محبت، مقدس و ب 
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بر حسب   حیمس يسای به وساطت ع مینمود تا او را پسر خوانده شو نییما را از قبل تع  که
در آن   دیگردان  ضیخود که ما را به آن مستف ض یجالل ف شیستا يخود، برا ياراده يخشنود

 .»  بیحب

ها مشغول  ها و هفته کوتاه، اونقدر مطلب وجود داره که ما رو هفته یلی پاراگراف خ نی در ا حاال
 میتون ی فقط م م، یکنی پولس رسول نگاه م ی اظهارات مقدمات ن یبه ا ینگه داره، پس امروز وقت

  خوام یکه م يزیچ نی. اول میکن یبررس یو اون رو به صورت سطح میامور بپرداز نیبه سطح ا
 کنه؛ی صحبت م   ی دگیبرگز  يکه پولس درباره   نهیا  دیکه خوندم بهش توجه کن  یمتن   نی ا  يره دربا

عادت   ياریبسان یحیکه مس برهی رو به کار م  ياو کلمه  کنه؛ی رو انتخاب م ییهاخدا انسان  نکه یا
 !  یدگیبرگز شیاز پ  یعنیاش سکوت کنند؛ دارند درباره 

باشه   ی مقدسشما کتاب  ی حی مس مان ی ا د یخواهی که اگر م گمیمن مکررا به مردم م ن یهم يبرا
 !  دیداشته باش یدگیبرگزشیاز پ يدرباره  ياآموزه  دیبا

  س ی قد ن یآگوست ایجان کالون  ا یجاناتان ادواردز    ایلوتر   ن یاز مارت ی دگیبرگزش یتفکر از پ چون 
در صفحات کالم مقدس خدا   نجا یدرست هم یدگیبرگزش یسرچشمه نگرفته؛ بلکه مفهوم از پ

 . شهیم افتی

  ی معرف نجایمفهوم رو ا نی و ا کنهی استفاده م  یدگیبرگزش یپولس هست که از اصطالح از پ نیا
  » ی دگیبرگزش ی«از پ  ي نه یدر زم  ی کل  ي تصور  دی با  میباش  ی مقدسکتاب   میخواهی. پس اگر مکنهی م

 .میداشته باش

  نکه ی. نخست ادیتوجه کن کنهی م  یتفکر رمزآلود رو معرف نیکه پولس در اون ا  يانه یبه زم حاال
 !  گردهی«برکت» بر م يبه واژه  شه، یم نجایکه باعث اظهارات پولس در ا يای موضوع اصل

کلماتش   نی. اول کنهی جالل و رحمت خدا شروع م ض، ی عظمت ف شیقسمت رو با ستا نیا پولس
 .»  حیمس يسایهستند: «متبارك باد خدا و پدر خداوند ما ع  نها یا

  ح»؟ یمس يسا ی«متبارك باد خدا و پدر خداوند ما ع گه یو م کنه یم شی خدا رو ستا  نطور یا  چرا
  ی آسمان  ي هاي در جا یکرده؟ «که ما را مبارك ساخت به هر برکت روحان  کاریچون خداست که چ

 .»  حیدر مس
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خدا ما رو برکت داده، و اون هم   نکهیبه ا میمستق یبه عنوان پاسخ  خونه، یخدا رو متبارك م او
  گم ی.» دوباره میسیع ح یدر مس یآسمان  يهاي در جا  یمقدار، بلکه «به هر برکت روحان  هینه 
به متنش   يامه ی ضم هی  ي نجور یهم کنه، ی رو اضافه م » یس یع ح یالح «در مسپولس اصط یوقت

 کنه.  ی اضافه نم

  دی با شهیهم نیاصل وجود داره که ا نیو حاکم خدا، ا نندهیدر مرکز درك پولس از محبت برگز
 بشه.   دهیفهم حیاش با خودِ مساز منظر رابطه

:  گهیم کنه؛ی صحبت م  ی برکات روحان  ن ی ا يداره درباره  یوقت  د؛ی گوش کن گهیکه م ي زیبه چ حاال
 .»  دیعالم در او برگز ادیاز بن  شی«چنانکه ما را پ

«ما» داره به   نجای. اکنهی مطلق خودش، قومش رو انتخاب م تیکه خدا با حاکم گهیبه ما م پس
از   شی«پ ؟ی! کِ یسیع حی!» دوباره، در مسدی. «چنانکه ما را در او برگزکنهی اشاره م مانداران یا

   ؟یهدف  ایعالم» به چه منظور   ادیبن

شدن   سیتقد »یِدگیبرگزش ی.» هدفِ «از پمیباش  بیعی در حضور او در محبت، مقدس و ب  «تا
  ی ت یسقوط کرده، ذر  يها انبوه انسان   نیکه از ا  نهیخدا ا  يمطلقا حاکمانه   ی دگیماست! هدف برگز

خلقت رو محقق خواهد کرد، بسازه: هدف   يهیکه هدف اول  ، یتیشده، بق هیفد یمقدس، گروه 
باشه   ادتون یخودِ خدا رو منعکس کنند.  تِیخودِ خدا، شخص تِیها قدوسکه انسان  نهیا هیاول 
 من قدوس هستم!»   رایز  د، یکه: «مقدس باش نهیا شهیکه به ما داده م ی حکم نیاول 

  ش یو از پ کنهی نسل نگاه م ن یاز ازل خدا به ا. و میگناهکار م، یما ناپاک م؛یستیما مقدس ن  اما
فصل خلقت   نیسقوط آخر نی ا خوادی و نم دونه، یسقوطش رو م شیاز پ دونه، یفسادش رو م

 باشه. 

  نی ا ان یکه از م کنهی م نیمع  کنه، ی که با اون جهان رو محبت م ی میبرعکس، او با محبت عظ و
بده تا اونها اونطور باشند که بشر در   هیفد یسیع حیرو در مس یسقوط کرده، گروه يهاانسان 

 در حضور او در محبت.   ب، یعی : مقدس و ب یعنیشده بود که باشه،  نییابتدا تع 

بلکه محبت   ست، یمحبت خدا ن  کنه، ی اش صحبت مدرباره  نجایکه داره ا یمحبت کنمی فکر م من
که خدا    میباش  یقوم  دیبا شده    س یخدا تقد  ضیف  يله یکه به وس  یما به عنوان قوم  نکهیماست؛ ا

توأم با   يارابطه  نکهیا يبه جا سته؛یای پرمحبت م ياو در حضور او در رابطه کنهی رو محبت م 
 و خصومت با او داشته باشه.   یندشم
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که انسان در   نه یاش با مردم گفتگو کرد اامروزه درباره شهیکه م ی میمفاه  ن یتراز سخت  ی کی
  مان یای که ب   یدرصد از کسان   ک ی  یخودش، از خدا نفرت داره. حت   يو سقوط کرده  یمعمول   عتیطب

«واقعا به خدا   ای نداره»  ی : «خب، برام فرقگنی. مکنندی اقرار نم تیواقع  ن یهستند هم به ا
انسان سقوط    یع یطب  تی از وضع   یمقدسکتاب   دگاهیاما د  ستم»؛ی«من به ضد خدا ن   ایباور ندارم»  

و خصومت هست که در قلب انسان سقوط کرده نسبت به خدا   ی دشمن ، یگانگیب  تیکرده، وضع 
 در طپش هست.  

. کنندی خدا رو متقابال محبت م کنند، ی م  افتیمحبت حاکم مطلق خدا رو در ضی که ف ییاونها  اما
ظفر محبت خداست   ای قدرت  نیچون او اول ما رو محبت کرد! و ا م، یکنی ما او رو محبت م  یعنی

بر  زیآممحبت  ي او رابطه تیاو در وضع  يو ما رو به سو  شهیم روزیما پ ی گانگیو ب  یکه بر دشمن 
 . گردونهی م

گوش   5 يه ی و به آ م؛یدر محبت در حضور او حاضر بش د یو با میانتخاب شد ح یما در مس پس
 !  »ی «فرزندخواندگ ؟یچ  ينمود» حاال برا نیی: «که ما را از قبل تع دیکن

  یی با یز نی. امیبش رفتهیپذ ی خدا به فرزندخواندگ يکه در خانواده  می شد نییتع  شیاز پ ما
دشمنان سقوط   ي که به سو هیمحبت نی . اهیخانوادگ ی محبت ن ی و حاکم هست. ا ننده یمحبت برگز

 . کنه ی خدا نزول م يکرده

خدا   نکهیهست؛ ا بوشتیمثل محبت داوود نسبت به مف یمحبت  نیا می دیطور که قبال د همون 
اش  در خانواده یو به فرزندخواندگ کنهیداره، ما رو محبت م حیکه به مس یبه خاطر محبت

.»  حیمس ي سایبه وساطت ع می: «تا او را پسر خوانده شو نجاستیا  يدیکل  ي. حاال، واژه رهیپذی م
اول، هدف محبت   يچون در درجه  د؟ینیب ی م حی رو با مس یدگ یبرگز ين متن رابطهیدر تمام ا

 برتره.   يدهیشخص برگز یس ی. عساستیبلکه ع  م؛یستیو حاکم خدا من و شما ن  نندهیبرگز

درك بشه؛   م، یشد دهینظر که در او برگز نیاز ا  دیبا شهیما هم یدگی محبوب پدره. و برگز او
 .  میدرست همونطور که با محبت پدر در او فرزندخوانده شد

  ن یتراز متداول  یکیخود.»  ياراده ي: «بر حسب خشنوددیدقت کن يبه عبارت بعد حاال
تفکره که خدا   نیا کنند، ی عنوان م یدگ یبرگز یمقدس کتاب  يکه افراد به ضد آموزه  ییرادهایا

 .  شهیرد م ه یاز بق که یانتخاب کنه، در حال  یفرزندخواندگ  رو به یبرخ رهیگی م  میاز ازل تصم
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آموزه،  نیکه ا نهیا شدی باهاش روبرو م 9باب  ان ی در روم دیکه پولس با یمعمول  تی شکا
 . انصافهی خدا ب  نکهیا ده، یرو در خدا نشون م  یخاص  یناعدالت

به ضد او هستند،   یکه همگ نهیب ی ها رو ماز انسان  یو نسل کنهی نگاه م نیی از ازل خدا به پا اما
  ض ی ف کنند، ی م افت یافراد رحمتش رو در نی از ا ی ازش متنفرند، و بعض اند، گانه ینسبت بهش ب 

 . کنندی م افت یو اونها عدالت رو در  شه یرد م هی. از بقکنندی م  افتی رو در

افراد رحمت   نی ا کهیدر حال  کنند؛ی م  افتیرو دارند در اقتشیرو که ل  يزیچ قا یافراد دق نیا
 . ابندیی م

 ینیب ش یاعتراض متداول رو پ ن یا ده، یم میتعل  نویداره ا  9باب  ان یپولس در روم یوقت دوباره، 
 است؟ حاشا!»   یانصافی نزد خدا ب  ای : «آگهی!» و پولس مستیمنصفانه ن  ن ی: «اگنیکه م کنهی م

رو نجات بده،   یبعض رهیگیم میکه اگر همه گناهکارند، و خدا تصم میکنی فکر م نطوریما ا چون 
!  م یرو اصال درك نکرد ض یدر واقع ف م، یکنی فکر م  نطور یا  ی همه رو نجات بده! وقت د یپس با

 رو دارند!   اقتشیکه مردم ل  هیزینشون بده؛ چ دیکه خدا با  هیزیچ  ضیف میکنی چون فکر م

.  ستیرحمت ن   گه یرو دارند د  اشی ستگ ی. اگر شاستین   ضی ف  گهید، درو دارن   اقتشیاگه ل   خب، 
 رو نداره!   اقتشیو ل  ی ستگی شا یکه کس  شهیم افتی  یژگیو  نی رحمت در ا  يجوهره

  نویرو هم نجات بده! ما ا ه ینداره که بق ي افهی وظ چ یگناهکار رو نجات بده، ه کی اگر خدا  پس
  رهیگی م میجمهور تصم س یرئ ا یما، اگر فرماندار  ی انسان  ی بخشندگ ستمیدر س ی . حتمیفهمی م

 رو از زندان آزاد کنه.   ان یزندان   ينداره که همه  يافه یبخشش عطا کنه، وظ یبه کس  یط یتو شرا

  افت یدر  ی ناعدالت چکسیه کنه، ی م  افتیگروه رحمت در نیا کنه، ی م  افتی گروه عدالت در ن یا
  یو به بعض دهیم یرو به بعض ضشیکه خب، چرا خدا ف شه یسوال مطرح م نی ! اما باز اکنهی نم
  ده؟ینم

کردند که به دستش   يکردند، کار  افتی رو در ض یکه ف یی خاطر باشه که اونها ن یبه ا  د یبا پس
رو به   ضشیکه خدا ف نه یتفکر ا  نیترنکردند. متداول  گهی کردند که گروه د ي آوردند؛ اونها کار

 کنند،ی م   افت یاونو در  دن، یکه پاسخ مثبت بهش م  یی بعد اونها   کنه، ی م  شکشیافراد پ  ن یا   يهمه 
بر  یی نها  میتصم ، یینها یپس در بررس  دن؛یاز دستش م زننیرو پس م ض یکه اون ف یی اونهاو 

 نه خدا!   نه، ییپا ن یافراد در ا   نیا  يعهده 
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کنه!   ان یب  کنهیتالش م  نجایا  یو حت  9باب  ان یکه پولس رسول در روم هی زیمخالف چ قایدق نیا و
  ست، ین   میدی که ما انجام م  ي خب، اگر بر اساس کار  ده؟یرو انجام م  نشیگز   ن یا  ی خدا بر چه اساس 

  ه که اکثرا دوست دارند باور کنند ک  يز یبر خالف چ -  شه ینم افت ی ما در ما  ی دگ یبرگز لیاگر دل 
که خدا   ست ین  نی ا زننیکه به خدا م ی اونوقت اتهام  -  کنهی نم  ضی ف ياز رو  یرو عمل  ن یا گهید
 . کنهی بلکه داره مستبدانه عمل م انصافه، یب 

  ده یارائه م یلیکالم خدا اصال دل  ای. خب، آکنهی م  يها تاس باز با انسان  ایخدا بوالهوسه؛  نکهیا
   کنه؟ی افراد رو انتخاب م  یکه چرا خدا بعض

  ره یگیم  ضشیاهداف ف  يرو برا  میتصم  نی که خدا ا  نهیا   گهی که م  يزی! و چکنه یم  ان یب   نجایهم  بله، 
 خود»!   ياراده ي«بر حسب خشنود 

  میتصم نی ما ا يبر اساس اراده  میخوایماست! چون ما م ي کار برا نیترقسمت سخت  ن یا درك
 شده!    نییخدا تع  يبا اراده  يگرفته بشه! اما نجات ابد 

. اما  کنهی پس خدا داره مستبدانه عمل م  ست، یکه خب اگر در ما ن  اد یاتهام م ن یدوباره ا و
  د ی انجام بشه؛ با  لیدل ی ب   د یمستبدانه انجام بشه با  ی به شکل   يکار   نکه یا   ي برا  ون، یها و آقاخانوم 

 بوالهوسانه انجام بشه.   ایمزاجانه  ینامعقول انجام بشه، دمدم

مزاج نبوده. او   یدمدم ا یاز ازل بوالهوس  نامعقول انجام نداده؛ خدا هرگز ي وقت کار  چ یه خدا 
  ن یبه ا ست، یدر خودم ن  افتنمینجات  لیخاطر که دل  نی. و فقط به ا شناسهی مستبد بودن رو نم 

 17:40نجاتم وجود نداره.  يبرا  یلیکه دل  ستیمعنا ن 

  میحرمت گذاشتن به عمل کامل پسرش، تصم  ي نشون دادن جاللش، برا  ياگه خدا برا   شه یم  یچ
به   هی رو انتخاب کنه که به عنوان هد ی سقوط کرده، گروه ي هاانسان  ان یگرفته باشه که از م

 کنه؟   شکش یپسرش پ

که پدر به او عطا کرده!    کنهی صحبت م  ی کسان   يدرباره   یس یچند بار ع  دیکه در عهد جد   د یکن  دقت
که پدر   ی کسان  ينفر هم گم نخواهد شد! همه  کی  ی حت  ده، یکه پدر به او بخش ی و از تمام کسان 

 . ان یم حینزد مس بخشه، ی م حیبه مس
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  اد یما م  یناتوان   يار یالقدس به  جهت روح   کیخداست! حاال دوباره؛ از    ياراده  يخشنود   نیا  چون 
  ي عبارت کنه که از خشنود ن یا طی خدا ما رو واجد شرا ياراده  ي کوین  ي تا با صحبت از خشنود

 . کنهی خدا صحبت م ياراده 

بشه.   دهی د يرضروریکامال غ يز یبه عنوان چ دی بشه؛ با دهید یاضاف  يز یبه عنوان چ دی با نیا
  ياراده   ي بوده که خشنود  يهرگز مورد   ا یاش داره؟ آدر اراده  ياي چه نوع خشنود  گهیچون خدا د

 باشه؟ البته که نه!   رانهیشر يخشنود  کی خدا، 

اش داره انجام  که خدا در اراده  ي اي ! تنها خشنودکنهی هست که خدا رو خشنود م یی کوین  تنها 
خودش، بر حسب   يکه خدا بر حسب اراده شهی م ي ادآوری در متن به ما  نجا یکار درسته! پس ا

ستانم که با  خاطره که من به دو نی . به همکنهی انتخاب م  کوست، ین  ي اي که خشنود شیخشنود
: دیگیو م دیکنی به خدا نگاه م یوقت دیکه: مراقب باش دمیهستند هشدار م ریموضوع درگ نیا

  ی داشته باش   یمشکل  دیبا  ا، ی : «خدادیگیو م  دیکنی به خدا نگاه م  یوقت  ای !»  ستیمنصفانه ن   نی«ا
محبت   نی ا ییکویدر ن  میکن يشاد دیکه با یی.» جایکنی رحمتت رو آشکار م  يدار  نطوریکه ا
 خود!»   ضیجالل ف  شیستا ي: «براگهیم نطور یا  يو حاکم. و در عبارت بعد نندهیبرگز

رو به عنوان    ن یباور داشته باشه، ا  یدگ یبرگز  یمقدسکتاب   يکه به آموزه   یکس   دمیتا حاال ند  من
جزو  : «خب، من میگیکه م  نهیواکنش ما ا  کنندی فکر م ی. بعضنهیتکبر بب ي برا يمجوز  ای تیبل

آموزه رو درك   نیاگر ا گم، یباشه!» بازم م نطور یهم ا دی محسوب شدم؛ خب با دگان یبرگز
 .  دیکه بهش فخر کن دیاز خودتون ندار  یچ یکه مطلقا ه دیدون یم د، یکنی م

  ض ی جالل ف دیکنی م شی که ستا  يزیچ د، یکنی و حاکم خدا رو درك م نندهیمحبت برگز یوقت یول 
 یزده کرده؛ ول ما رو شگفت   ضیانگار که ف  م، یخون ی رو م  ز»یانگشگفت   ضی خداست. ما سرود «ف

اش  بلکه مطالبه  میدار ضیاز حد از ف شی. و قطعا نه تنها انتظار ب میدون ی در واقع قدرش رو نم 
 .  میداری رو کامال ازش بر م  شیزیانگرت یح ا ی يزیانگشگفت  نطوریو ا میکنی م

بر محبت حاکم مطلق خداست،   یشون تنها و تنها متک که نجات  کنندی درك م که  ی کسان  اما
 . دن یو رحمت خدا سر م ضی پر جالل ف تیدر وصف رضا شیستا يسرودها

! چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا  زان ی: «عزگفتندی که رسوالن م همونطور
 .»  میخوانده شو
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.»  بیدر آن حب دیگردان  ضی پاراگراف نوشته: «که ما را به آن مستف نی ا ان ی در پا ت، یدر نها و
  رفتن یباشند؛ و با پذ  حی که در مس  کنهی م  نییو حاکم خدا افراد رو تع   نندهیمحبت برگز  د، ینیب ی م

بلکه   نه، یب ی که در ما م  ینه به خاطر عدالت   کنه؛ی م   رش یما رو در حضور خدا قابل پذ  ح، یما در مس
ما   ی شمردگهست که عادل  لیدل  ن یو به هم نه؛یب ی که محبوبش هست م حیکه در مس ی عدالت

 !  حه یبر عدالت مس یتنها و تنها متک مون ی شمردگکه عادل  مانه؛ی ا يله یتنها و تنها به وس

در آن محبوب هست؛ که هدف افضل محبت خداست.   دهی رو نجات م یکه خدا کس  یراه  تنها
آمرزش گناهان   یعنی هی«به سبب خون او فد ح، یدر مس یعنی..» ي: «که در ودهیادامه م نطوریا

عطا فرمود در حکمت و فطانت.    ی. که آن را به ما به فراوان میاافته یاو    ضیدولت ف  يرا به اندازه 
خود که در خود عزم   يبرحسب خشنود  - دوباره:  -  د، یخود را به ما شناسان  ياراده  سرچونکه 

 نموده بود.» 

که محبت حاکم مطلق خدا و نجات    یکسان   يخداست. و همه   ضی جالل ف  شی کار، ستا   ن یاز ا  هدف
 سرود خواهند خواند.  ضی ف نی رو در وصف جالل ا تی هاشون رو تجربه کردند تمام ابدجان 
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