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 محبوب خدا 
 نفرت خدا   : 6درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

قبل به محبت حاکم خدا    يدر جلسه  م، یدی محبت خدا ادامه م  يمون دربارهکه به مطالعه  ینیدر ح
  شدگان ه یفد   نشیگز  يسوال درباره   ن ی. و هر بار که با ا مینجات نگاه کرد  يافراد برا   نش یدر گز

  اقع و در و  میپرسی محبت خدا سوال م  يهات یمحدود   يدرباره   م، یشیم  ر یدرگ  ن، یریو عبور از سا
نه نفرت انسان نسبت    م؛ینیب   یبه نفرت خدا م   یاشارات   م، یکنی م   یرو بررس  ان یروم  9باب    یوقت

 ها.  به خدا، بلکه نفرت خدا نسبت به انسان 

نسبت   تونهیکه خدا نم میفکر کن نطوریا میدهنده است؛ چون ما عادت کردما تکان  يبرا نیا و
باب   ان یدشوار در روم ی لیمتن خ نی به ا دییایبه مخلوقات خودش احساس تنفر داشته باشه. ب 

 . مینیب ی «نفرت خدا» رو م يده یکه ا  یی جا م، یبنداز ی نگاه 9

که کالم خدا   ستین  نی : «و لکن چنگهیکه پولس م ییجا م، یکنیشروع م 6 يه یآ 9 ان یروم از
تمام فرزند   میو نه نسل ابراه  ستند، ین   یلیاسرائ  اند، ل یهمه که از اسرائ  را یساقط شده باشد؛ ز

فرزندان جسم، فرزندان خدا  یعنیهستند؛ بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد. 
است که موافق   نی کالم وعده ا را یز. شوندی فرزندان وعده از نسل محسوب م کهبل ستند، ین 

 . میرسی م  یدگ یبرگز يبه آموزه  نجایخواهد بود.» حاال ا  يوقت خواهم آمد و ساره را پسر  نیچن

از پدر ما اسحاق حامله شد،   ی عنیشخص    ک ی چون از    زیفقط، بلکه رفقه ن   ن ی : «و نه اگهیم  پولس
  ار یخدا برحسب اخت  يبد نکرده، تا اراده   ای  کین   یبودند و عمل  افتهیکه هنوز تولد ن   یهنگام  رایز

  اهدخو یکننده بدو گفته شد که «بزرگتر کوچکتر را بندگثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوت 
 را دشمن.»   سو یرا دوست داشتم اما ع عقوبینمود.» چنانکه مکتوب است: «

 م؟ییه واکنش خوانندگانش باشه: «پس چه گو که انتظار دار   کنهی رو مطرح م  یحاال پولس سوال   و
: ”رحم خواهم فرمود بر هر که رحم دیگوی م یبه موس  رایاست؟ حاشا! ز یانصافی نزد خدا ب  ایآ

.“ الجرم  میخداست!] و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نما ضیمطلق ف تیحاکم نجا یکنم... [ا
:  گهیم 18 يه یکننده.» بعد در آرحم يخدا کننده و نه از شتابنده است، بلکه از نه از خواهش 

 .»  سازدی سنگدل م  خواهد ی و هرکه را م کندی رحم م  خواهدی هر که را م نی«بنابرا

را   عقوبی: «میرو دار شیاعالن رو پ نی دشوارتر م، یآموزه روبرو هست نیبا ا کهیدر حال  حاال
 را دشمن.»    سو یدوست داشتم اما ع
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: «چنانکه مکتوب  ارهیمقدمه رو م نیقبلش ا کنهی زبان استفاده م  نیپولس از ا یالبته وقت حاال
  م ی قول مستقنقل   کی  سه، ینوی م  سو ینفرت خدا از ع  يدرباره   9  ان یکه در روم  يزیاست»، چون چ

 هست!   میدر عهد قد یباب از کتاب مالک ن یاز اول 

دارم   م؛ینیب ی نفرت خدا از انسان م يرو درباره  ی اتیبار آ نیاول  يدر باب اول، ما برا اونجا
  ل یاسرائ  يکالم خداوند درباره  ی: «وحمیخون ی که م یی در باب اول جا کنم، ی تون رو تازه محافظه 

را   ما: چگونه دییگوی ام. اما شما مکه شما را دوست داشته  د یگوی . خداوند میبه واسطه مالک 
را دوست داشتم،   عقوب یکه  دیگوی نبود؟ و خداوند م  عقوب یبرادر   سوی ع ا یآ ؟ يادوست داشته 

 نفرت نمودم.»   سویو از ع

متن سخت هست، و   ن یشدن به ا  ک ی نزد يبرا ي ادیز  ي هاراه  م؟ یرو درك کن ن ی ا د یچطور با حاال
 متن داشتند.   نینسبت به ا  یمتفاوت  يکردهای مختلف رو نیمفسر

شده    ان یب   ی کلمات رو که در ابتدا توسط مالک  نی که ا  نه یمتن سخت ا  نیا  ریتفس  يبرا   اریمع   روش 
  ه ی! مینیبب يسخنور يوه یش کیتکرار کرده، به عنوان  ان یو بعد پولس رسول اون رو در روم

بلکه   م، یکلمه رو برداشت کن میمستق ي معنا دی که نبا یاصطالح  ان یجور ب  هی  ؛يجور اصطالح عبر 
 !  کنهی م ان یرو داره ب  حیترج ینوع  يده یا  یسادگبه 

 يو سابقه  نهیزمشیپ ک یصحبت،  يوهینوع ش نیدست در ا  نی از ا یکلمات ریتفس يبرا و
که خدا داره    میگفتی م  دی با  میاش کنترجمه   نطوریا  میخواستی وجود داره؛ که اگر م   یمقدسکتاب 

از محبتش    ترمیعظ  عقوبیمحبت خدا به    نکه یا  ا یداده    حیترج  سو یرو بر ع  عقوب یکه    کنهی اعالم م
 هست!   سویعبه 

  ي دوست داره، و برا ی ک یاز اون  شتریرو ب  شون یکی خدا هردوشون رو دوست داره، اما  یعنی
داره رو ابراز کنه، در   سویبا ع سهیدر مقا عقوبی که نسبت به  یو شدت محبت حیترج نیا نکهیا

که نسبت به   ی محبت شه یداره باعث م عقوب یکه خدا نسبت به  ي متری محبت عظ سه، یمقام مقا 
 به نظر برسه.  رتداره نف سویع

  ش ی دای به کتاب پ  دییایوجود داره. ب   میدر عهد قد  نیا   يبرا  یخ یتار   یان یو بن  ه یکه پا  گمیم  دوباره
 .  میبنداز ی و اونجا بهش نگاه  میبر

.  میرو دار هیو ل  لیبا دو همسرش، راح عقوبی يداستان رابطه  ش، یدایاز کتاب پ 29باب  در
با البان توافق کرد که به مدت هفت   یهست که چطور از پدرزنش البان گول خورد، وقت ادتون ی
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رو به ازدواج با او   لیباشه که البان دخترش راح نیا یبردگ نی سال اون رو خدمت کنه و ثمر ا
 .  ارهیدر ب 

دختر بزرگتر البان هنوز ازدواج   نیب  نیاخدمت هفت سالش تموم شد، و چون در  یوقت بعد
  گه یو م کنه یقالب م عقوبیبه  لیراح ي رو به جا هیو ل  زنهینکرده بود، البان در قرارشون کلک م

رو به    لیتا راح  یکار کن  گهیو بعد هفت سال د   ی ازدواج کن  هیاول با ل   دی با  ي خوایرو م  لیاگر راح
تا بتونه دست   کنهیشرط رو قبول م ن یمتعهده که ا  لیاونقدر به راح عقوبی. خب، يار یب  ستد

 ساخته شده!   نطور یکه ا مینیب ی خانواده رو م  نی . و حاال ما ا رهیرو در ازدواج در دست بگ لیراح

مکروه است...»   هیَکه ل  دی: «و چون خداوند دمیخون یم نطوریا 31 يه یآ  29باب  شیدایدر پ و
  نهیا  مینیب ی که همسر اولش هست م   هیبا ل   عقوبی  يرابطه   يدرباره   نجایکه ا   ی فیتوص  د، یدقت کن

بزاد  يحامله شده، پسر هیَنازا ماند. و ل  لیراح ی! «... رَحِم او را گشود، ول ستیمحبوب ن  هیکه ل 
ن شوهرم مرا دوست  است. اال  دهیمرا د بتی گفت ”خداوند مص راینام نهاد، ز نیو او را روب 

که من مکروه    دیو گفت: ”چونکه خداوند شن  دییزا   يحامله شده، پسر  گریخواهد داشت.“ و بار د
و   د ییزا ي. و باز آبستن شده، پسردی.“ پس او را شمعون نامدیبه من بخش زیرا ن  نیهستم، ا

 .“»  دمییسه پسر زا  شیکه برا رایز وست، یمرتبه شوهرم با من خواهد پ نی: ”اکنون ا تگف

اون رو دوست خواهد   عقوبی گهی که حاال د نهیا هیل  دیام ها، ي باردار  ن یدر هرکدوم از ا پس
  گه، یو مطابق اونچه که کالم خدا م کنه، یاحساس م هیداشت! چون ظاهرا، حداقل اونجور که ل 

 8:35محبوب نبود!  هیل  نه، یبی اونطور که خدا م  یعنی

  عقوب ی: «پس مشیبا هم بخون  دییای، ب 28 يهیآ یعنی م،یتر برگردبلق هیآ کی اگر فقط به  اما
 زخود، یبدو داد. و البان، کن یرا به زن  لیاو را تمام کرد، و دختر خود، راح يکرد، و هفته  نیچن

: «و  نجاستیدرآمد...» و اون اعالن ا زین  لیداد. و به راح ي زیبه کن لیبلهه را به دختر خود، راح 
 .»  یدوست داشت شتریب  هیاو را از ل 

را دوست    لی«او راح  ا یرو دوست ندارم.»    هیرو دوست دارم اما ل   لی: «راحگهیکه نم  د یکن  دقت
 متنفر بود!»   هیداشت، از ل 

 نکه یدوست داشت! ا هیاز ل  شتریرو ب  لیراح عقوبیکه  نهیا  گهیم 29 يه یکه در آ  يزیچ تنها
از همسرانش در مقابل   یکی از محبت که او نسبت به  ترم یُبعد عظ کیوجود داشت؛  حیترج کی
  ی کامال نامحبوبه! و وقت  نکه یکرد؟ ا  ی چه احساس   ه یل   سه، ی. اما در مقام مقا کردی احساس م  ي گرید
منو دوست داشته باشه!»، در واقع   د یآوردم، شا  ا یسه پسر رو براش به دن  ن ی«حاال که ا گهیم
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رو دوست داره   لیکه خواهرم راح ياهم به اندازه منو  دیکه: «شا نهیا گهیکه داره م يزیچ
 دوست داشته باشه!» 

نفر باالتر از   کیاز محبت هست که اونجا  ياکه درجه مینیب ی رو م یتفکر عبران  نیا  نجایا پس
  ی عنیمتضاد محبوب،  ای که کمتر مورد محبت هست، نامحبوب  ی و در مقابل هم، اون کس هیگرید

 !  شه یمنفور محسوب م

  ن ی مشهورتر د یتا شا میبر د یبه عهد جد دییایب  ست، یمتن واضح ن  نی موضوع در ا ن یاگر ا و
لوقا    لینمونه رو در انج  نی . امینیرو بب  میکن  دای پ  میتون یم  دی زبان که در عهد جد  نی از ا  يانمونه
 میخون ی م   نطوریا  25  يه یآ  14که در لوقا باب    یی جا  م؛یکنی م   دایپ  یسیع   يهادر صحبت   14باب  

نزد  ی گفت: ”اگر کس شان یبد دهیگردان  ي رو رفتند، ی همراه او م  ریکث ی که جمع  یکه: «و هنگام 
دشمن ندارد، شاگرد    زیجان خود را ن   یو پدر، مادر و زن و اوالد و برادران و خواهران، حت  دیمن آ

من   دشاگر تواندی نم د، یاین خود را بر ندارد و از عقب من  بیبود. و هر که صل تواندی من نم
تا برآوُرد خرج آن را   ندیداشته باشد و اول ننش ی برج ياز شما که قصد بنا  ست یک رایگردد. ز

شخص   کی چطور  نکهیا يدرباره کنهی استفاده م ياگه ید ریو از تصاو دهیبکند؟» و بعد ادامه م
 . رهیدر نظر بگ  دیاون رو با  يبشه ابتدا عواقب و بها ي زیمتعهد به چ نکهیقبل از ا میحک

برکات    يو همه   ننیهمراه اون بشن و او رو دنبال کنند و بش  خوان ی که م  یبه اون مردم  یسیع  و
  قه یدق  هی«   گهیم  ره، یو غ  دهی رو شفا م  ان یو ناشنوا  ان ینایو ناب   ضان یمر  یکنند، وقت  افتی او رو در
 داره!   یگزاف  يبها ده؛یبهش چسب مت یبرچسب ق ه ی دی شاگرد من باش  دی خوای اگر م د؛یصبر کن

 دیستیچون اگر آماده ن  د؛یریو بهاش رو در نظر بگ دیصبر کن د، یکن يرویاز من پ نکهیاز ا قبل
که از جان خودتون   د، ی تون متنفر باشکه از فرزندان  د، یکه از پدر و مادر خودتون متنفر باش

 !»  دی گرد من باششا دیتون ی نم د، یمتنفر باش

خود شخص   يرو، نفرت از خانواده  ي شاگرد يعصران خودش شرط الزم برا به هم  یس یع پس
به طور کامل   شیخدا رو در تمام طول زندگ عتیکه شر یکس  ساست، ی ع نی . حاال، اکنهی م ان یب 

به پدر و مادر خودت احترام بزار و   گهیبود که م دهی نگه داشته، و واضحا فرمان پنجم رو فهم
  ی ُبعد محبت یس یع يبه اندازه کسچ یه د؛یخودتون محبت کن يرو به اندازه  تون ه یهمسا نکهیا

 !  کنهی رو درك نم دونهی خدا الزم م عتیکه شر
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  ، یاز دشمن دیبا يوندیبه گروه شاگردان من بپ يخوا یم که اگر نهیا  یس یواقعا منظور ع ایآ
  گم ینه! دوباره م ؟یاز فرزندانت متنفر باش دیبا  ؟یپر باش  نت یخصومت و نفرت نسبت به والد

 .  کنهی استفاده م حیترج  ياو داره از اصطالح عبر 

  خوام یاز شما م یو محبت ی من چنان تعهد، سرسپردگ د، یشاگر من بش دی خوا ی«اگر م گهیم یسیع
!»  دیتون متنفر باشتون و جان تون، فرزندان خانواده  تون، ن یدر واقع از والد  سه، ی که در مقام مقا

 !  سهیدر مقام مقا 

. تا حاال نشده  میکنی درك م نو یا ی ع یبه طور طب میخون ی متن رو م  ن یا  یما وقت  کنمی فکر م خب، 
از   گهیکه در واقع محبت مجسم خداست به مردم م یس یمن و بگه: «چرا ع شیپ ادیب  یکس

که    میکنی واضحا درك م  میخون ی متن رو م   نی ا  یشون متنفر باشند؟» پس وقت و فرزندان   نیوالد
 . ستین  یس یمنظور ع نیا

در   يز یکه باالتر از هر چ م؛یداشته باش یسینسبت به ع دیبود که با یمحبت  يِبرتر یس یع منظور
 . میشون داردوست  شتریاز همه ب  نیزم  ي که رو شه یهم م یکه شامل کسان  است؛ یدن  نیا

به  یبه سادگ میتون یم م، یمقدس نگاه کردها در کتاب نمونه نیاز ا یحاال که به بعض خب، 
که خدا نسبت به    میباش  نینگران ا  وقتچ یواقعا ه  دی هوم! پس نبا":  میو بگ  میبرس  يریگجهینت

 .»  نیمثل ا  يزیهرچ ایداشته باشه مردم نفرت 

 !  ادیکه نفرت به طور قطع با خدا جور در نم  میفکر کن میلیما ما چون 

که ما هنوز گناهکار    یکه زمان   نه یا  کنهی م   دیکه کالم خدا بارها و بارها روش تاک  ییزهایاز چ  یک ی  و
  ی گانگیما در ب  کهیاون زمان، در حال  یبود که حت میمحبت خدا نسبت به ما اونقدر عظ م، یبود

 ما غلبه کرد؛ یمحبتش بر دشمن م، ینسبت به خدا بود

اگر بهتون بگم که   دیبش ر یغافلگ کنمی فکر م ی در خدا باشه. ول  يای دشمن چ یه د ینبا نیبنابرا
 .  کنهی نفرت او هم صحبت م  يدرباره   کنه ی مقدس به همون اندازه که از محبت خدا صحبت مکتاب 

  ن ی ا  ح، یترج يبرا یاصطالح ای يبه عنوان اصطالحات عبر  اناتیب  نیا دن یفقط د کنمی کر نمف و
وجود داره که    يسوال رو به طور کامل جواب بده؛ چون در نگرش خدا نسبت به گناهکاران، ُبعد

هست که خدا نسبت به نسل سرکش بشر  دی انزجار و نفرت شد یژگی و  ینوع  يکنندهمنعکس
 داره.  
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شما کراهت   يدها ی «من از ع گهیم ایاز زبان انب شهیم ن یخشمگ لیخدا نسبت به اسرائ یوقت
  تون ي اکاریکه در ر ییهای. قربان کنندی مقدس شما متنفرم. حالم رو بد م يهادارم و از محفل 

 .» رسونندی به مشام من م  يازننده يبو د، یکنی م  میتقد

  ه ی دییا یب  شهیقومشه. اگه م ياکار یغضب خدا نسبت به ر يدهندهکه نشون  هینیلحن سنگ ن یا
که دعوت    یی. جامیاول رو نگاه کن  يه یو مزمور پنجم از آ   ر، یبه مزام  م، یبه عهد قد   میلحظه برگرد

  ن خنان من گوش بده! در تفکر مخداوند، به س  ي: «ا شهیعبارات شروع م  نیو با ا  کنهی به توجه م
 تامل فرما!»  

توجه کن   ادم ی من، به آواز فر ي پادشاه و خدا  ي . «ا کنهی داره نزد خدا دعا م س یمزمورنو نجا یا
خود را    ي بامدادان دعا  د؛یشن  ی خداوند صبحگاهان آواز مرا خواه   ي . اکنمی که نزد تو دعا م  رایز

 .» کشمی و انتظار م کنمی نزد تو آراسته م 

: کنهی م فیخدا رو توص تیالقدس، شخصتحت الهام روح  سیکه چطور مزمورنو دیگوش بد حاال
  تی و گناهکار نزد تو ساکن نخواهد شد.» شکا ، یکه به شرارت راغب باش یستین  یی«تو خدا 

  ن یزمدر سر  ختهیکه خدا داشت شرارت مجازات نشده و لجام گس  یوقت  م، یدار  ادیحبقوق رو به  
  ی هست   نی تر از اتو پاك   ا، ی درك کنه؛ پس گفت: «خدا  نویا  تونستیو حبقوق نم  کرد؛ی رو تحمل م

 !»  ی نگاه کن يبه بد ی که حت

: «متکبران در نظر تو نخواهند  گهیو م  کنهیم  فی داره توص  سیکه مزمورنو  هی همون احساس  نیا
ساخت. خداوند   یرا هالك خواه ان ی. دروغگو یکنی کنندگان نفرت مبطالت  ي. از همه ستادیا

 .»  داردی را مکروه م گرله یو ح یشخصِ خون 

صحبت   ران یاز نفرت خدا نسبت به شر سیقسمت از مزمور، مزمورنو نی دو بار در ا د؟ینیب ی م
 !  يکنندگان نفرت دار. تو از بطالت کنهی م

  ز یرکه خدا از افراد خون   ستین   نطوری!» ايداری را مکروه م   گرلهیو ح  ی«تو شخص خون   گهیبعد م  و
 !  زارهی مقدار ناراحت باشه؛ بلکه خدا ازشون ب  کی  گرلهیمتقلب و ح ایدروغگو   ای

  ي ا شه یکل يجمله  ن یا  شهی. حاال، ما هممیریبگ يرو جد  ن ی ا د یبا کنمی ! و فکر مدهیشد ی لیخ ن یا
! خدا گناه رو به  هیمعن  یب  نی که «خدا از گناه متنفره اما گناهکاران رو دوست داره!» ا میگیرو م

که مورد    کارچون او از گناهکاران ناتوبه  فرسته؛ی بلکه گناهکاران رو به جهنم م  فرسته؛ی جهنم نم
 نفرت داره.   رند، یگی غضب او قرار م
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ُبعد   يمقدس درباره طرف کتاب  هیخاطره که از  نی به ا میریها درگتفاوت  نی ما با ا نکهیا لیدل  و
او ما رو محبت کرد؛   می که ما هنوز گناهکار بود ی که زمان  کنهی محبت خدا صحبت م  يالعادهفوق 

  م ی هست نفورما در نگاه او م نکه یا کنه، ی نفرت او از ما صحبت م يدرباره  گه یاز طرف د نحالیبا ا
 مل کنه که به ما نگاه کنه!  تح  تونهی نم یمون حتو به خاطر شرارت 

محبت   يبرا  يکه مرز  نه یا گهیداره م ي اگه ید ز یباالتر از هر چ نی که ا ي زیچ ون، یو آقا هاخانوم 
اش رو به عنوان  نگرش خدا نسبت به خلقت سقوط کرده ا یمحبت  میتون ی خدا هست؛ و ما نم 

 . میدرك کن رهیگیکه منحصرا از محبت نشأت م ینگرش

محبت او   تیمحدود  يهشدارها نیمحبت خدا رو با ا  یعظمت متعال  شی مقدس ستاکتاب  چون 
 .  هیو نفرت االه یمحبت او غضب االه  يگه ی که در طرف د نطور یا کنه؛ی مخلوط م

که هر روزه در فرهنگ و کشور ما موعظه   هیغامیمخالف پ گمیم نجایکه دارم ا يزیچ دونمی م
نکردم؛   دا یو هرگز در کالم خدا پ شنومی م  نیاز واعظ  شه یوجود داره که من هم ی . مفهومشهیم

 و شرط خدا!   دیق ی: محبت ب نهیاون مفهوم ا 

رو بگم.    ن یا  خوامیکنم. اما فعال فقط م  یبررس  يشتریب   ات یرو با جزئ  نیا   خوامیبعد م  يجلسه   در
  ن ی و شرطه؟ و ا دیق ی تفکر از کجا اومد که محبت خدا، ب  نیسوال بپرسم؛ ا هی  خوامی اول م 

  کنه؟ی رو منتقل م  يزیمفهوم چه چ

و   دیق ی«خدا شما رو ب  گمیو بهشون م کنمیموعظه م مانداران ی ا ریغ يکه دارم برا میکن فرض
  ه ی  د، یکنی موعظه م یوقت گنیبهمون م اتیااله يدانشکده  يتو دیدون ی شرط دوست داره!» م

موعظه    هی  شنوند، ی موعظه هست که مردم م   هی!  دیکنی بلکه سه موعظه رو موعظه م   ست، یموعظه ن 
موعظه هم هست که واقعا موعظه شده!   هیو بعد  دی موعظه کرد دیکنی شما فکر م  کههم هست 

شخص    کی  یکه وقت  پرسمی ! و من از خودم م می متوجه بش  نویا  دی! پس باستندین   کسان ی   نهایو ا
که «خدا شما   شنوهی حرف رو م نی و ا ده یموعظه گوش م هی به  اوردهین  مان ی کار که هنوز اناتوبه

 !  شنوهیم یبگم چ  دی بذار شنوه؟یم ی دوست داره» چ رطو ش د یق یرو ب 

به خاطر گناهانم  ستمی : «خب، خدا منو همونطور که هستم دوست داره! مجبور ن شنوهیم نطور یا
چون   رم؛ینگران باشم که به جهنم م ستیندارم. الزم ن  ي ازیدهنده هم ن به نجات  توبه کنم.

 تونمی. پس مفرستهی کس رو به جهنم نم  چیو شرط دوست داره، ه دی ق یکه همه رو ب  ییخدا
نگران آزردن خدا نباشم، چون او    گهی خودم همونطور که هستم ادامه بدم و د  ینمجه  یبه زندگ

 و شرطه!»   دی ق یب  نقدریچون محبت او ا  شه؛یآزرده نم
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 ی و محبت ب   میستیبا  می به مردم فکر کنم که بخوا  نیخطرناکتر از ا   یغامی به انتقال پ  تونمی نم  من
خدا رو تجربه   ضیکه ف یکه واعظ  نه یا زهی. حاال، واضحه که انگمیو شرط خدا رو اعالم کن دیق
  رار خدا ق یدهندگ  هیفد  نی ا ریخدا رو تجربه کرده، اونقدر تحت تاث يدهندهه یرده، محبت فدک

«محبت خدا اونقدر   گهیاصطالحات ابرازش کنه؛ پس م نیتري اون رو با قو  خوادی گرفته که م
   و شرطه!» دیق یب  میبگ میتون ی م یکه حت  هیاونقدر قدرتمنده، اونقدر متعال  زه، یانگشگفت 

نجات هرکس   يمطلق برا ی. خدا شرطدیکنی رو منتقل م یاشتباه  غامی. چون پدینکن نکارویا اما
کنه؛ وگرنه شخص تا    نان یو تنها و تنها به او اطم  رهیبپذ  مان یرو با ا  حیمس  دی قرار داده! شخص با

 ابد تنها با غضب خدا روبرو خواهد بود!  

متفاوت از   نیکه ا ره، یگی ها رو در بر مانسان  يو همه  ادیهست که از جانب خدا م یمحبت حاال، 
 کرد. میخواه یبعد بررس يکه در جلسه  ه یمحبت نی بخش خداست. و امحبت نجات 
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