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 محبوب خدا 
 خدا   ي خیرخواهانه محبت    : 7درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

و من   میو شرط خدا» نگاه کرد دیق ی قبل، به طور مختصر به تفکر محبوب «محبت ب  يجلسه  در
موجب برداشت اشتباه از   یبه راحت  تونهیتفکر م نی چطور ا نکهیا يدادم درباره  يجد يهشدار 

 جانب شنوندگان بشه.  

و شرط هست صحبت کنم که   دیق یاز محبت خدا که ب  یمشخص يجنبه يدادم که درباره  قول
 . میکنی نم  یامروز بررس  يجنبه رو در جلسه  نیالبته ا

  ن ی زن هست که نظرش رو عوض کنه و به هم يژه یحق و نیکه ا میکنی ما درك م  يهمه  حاال، 
که امروز   ي قائل بشه. پس کار  فیظر ی زات یکه تما نه یا دان یااله يژهی که حق و  هی هیشکل، بد

  ز ی تما  شهیخدا مربوط م  تیسه نوع مشخص از محبت که به شخص  نیکه ب   نهیانجام بدم ا  خوام یم
 قائل بشم.

  رخواهانه، یبشن: اول، محبت خ فیتعر نطور یا توننیم میکنی که مشخص م  یسه نوع محبت نیا و
 و سوم، محبت رضامند. کوکارانه یدوم، محبت ن 

  ا یسه نوع  نی ا نیب  یخی تار زیتما نی از ا یکم  یل یخ ان یحیتجربه متوجه شدم که مس ياز رو حاال، 
 محبت آگاه هستند.  يبنددسته

  یی هانمونه  میتون یم ای آ مینیکنم؛ و بب نهایا فیرو صرف تعر یزمان  خوام یامروز م نیبنابرا
  ي رخواهانه یاول از همه با محبت خ دییاینه. اما ب  ای میکن دایاز هرکدوم از اونها پ یمقدسکتاب 

 ... مشیسینوی تخته م ي. ابتدا رومیخدا شروع کن

. میکن اش ه یتجز یشناسزبان  يها شه یر ياز جنبه میتون یو م م یدیواژه رو بارها شن ن یقطعا ا  و
 !  میدار شهی ر ه یو  شوندیپ هی  نجایا

پرستش فکر   ان یدر پا ریخ يهست. به دعا  کوین  ای خوب  یبه معن ر»ی «خ ا ی» bene« شوندیپ
که با مردم به    میخوایاز خدا م   یان یاعالن پا  نیدر ا  نکهیا  کوست؛ین   ان یب   کی که در واقع    میکنی م
  ی نکه به مع   اد ی» مvolens«  نیالت  يخواهانه از کلمه   ای»  volence«   يبرخورد کنه. و واژه  ییکوین 
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  م یکه دار  يزیچ  میکنی صحبت م   یرخواه یخ  يدرباره  یخواستن هست؛ پس در واقع وقت   ایاراده  
 هست.    کویو خواست ن  تیجور حسن ن  هی

بد هست؛ که البته ما هرگز   یتیوضع  ایبد  ياکه اراده  ه؛یمقابل بدخواه ينقطه  ایمتضاد  نیا
 . میدیاون رو به خدا نسبت نم 

اون اعالن   دی. بگذارشهیها مربوط ماو نسبت به انسان  تیخدا به حسن ن  یرخواه یخ پس
که فرشتگان   ییجا ارم؛یب  ادتون یثبت شده رو به  سمسیکر تی که توسط لوقا در روا يای آسمان 

 بردندی شبانان در صحرا به سر م  ، ی«و در آن نواح   :میخون ی، م8  ي ه یآ  2در لوقا باب    شن؛ یظاهر م
 .کردندی م شی خو يها گله  ی و در شب پاسبان 

  ت ی و به غا د یتاب  شان ی خداوند بر گرد ا یی ایظاهر شد و کبر شان یخداوند بر ا يفرشته  ناگاه
 ترسان گشتند.  

  ع یجم يکه برا دهمی به شما م میعظ ی بشارت خوش نک یا  رایز د، یرا گفت: ”مترس  شان یا فرشته
خداوند باشد متولد    حیکه مس   يادهندهشما در شهر داوود، نجات  يقوم خواهد بود. که امروز برا

  د ی خواه دهیو در آخور خواب  دهیچیدر قنداقه پ یاست که طفل نیشما ا يشد. و عالمت برا
 دهنده است.  نجات  يسایاعالن تولد ع نجایکه ا  م، یما اعالن فرشته رو دار نجایا .“» افتی

با فرشته حاضر شده، خدا را   یاز لشکر آسمان  ی: «در همان حال فوج میخون ی م نطوریبعد ا و
  ي مردم رضامند   ان یو در م  یسالمت   نی جالل و بر زم  نیی عل  ی: ”خدا را در اعل گفتندی م  کنان حیتسب

 باد.»   يمردم رضامند   ن ایو در م یسالمت  نی: «بر زممیآشنا هست هیآ نی ما با ا يباد.“» حاال همه 

 یمردم  ان یدر م  نیبر زم  ی: «سالمتگنیو م  کنندی ترجمه م   یبه شکل متفاوت   نویا  گهید  يهاترجمه 
  ن ی که ا  ذاره یسوال رو باز م نیهست که ا  يابهام گرامر ک ی نجایدارند.» چون ا يکه رضامند 

  ی خداست به کسان  يوعده ای خداست نسبت به ما  تیدر واقع حسن ن  ت، یحسن ن  ا ی ي رضامند
 دارند.   تیحسن ن  گهی همد هکه نسبت ب 

 خدا اشاره داره.  تیکه به حسن ن  دمیم ح یاون رو ترج ک یکالس يترجمه  من

. در  میدون یم ییگواون رو اضافه يتا حد  م، یکنی خدا صحبت م  تیحسن ن  يدرباره  ی البته وقت و
  نطور یا  میتون ینداره. م  ت یجز حسن ن   ي اگه ید  تین   چ یچون خدا ه  ه؛ییگواضافه   میکنی واقع فکر م

 .  کنهی هست، آشکار م  کویرو که ن  تش یو هو ت یشخص شهیخدا هم تی که اراده و ن  میفکر کن
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محبت خدا انجام   يدرباره ماتیتعل يسر نیدر طول ا میکردی م یکه سع  ییاز کارها یک ی حاال
که    میدی خدا هست! ما د  گر یبا صفات د  یصفت محبت االه   نیب   ي اچه رابطه  مینیکه بب  نهیا  میبد

 ! نها یمطلقه؛ و مانند ا تیحاکم ي دارا یمحبت  ه؛یازل   یمقدسه؛ محبت یمحبت خدا محبت 

  ن ی، ا16: 3 وحنایمتصله. در  ش ییکوی به ن  یجداناشدن  ی که محبت خدا به شکل  مینیب ی حاال م  و
خود را داد...» و تا انتها.   يگانه یمحبت نمود که پسر  نقدریا : «خدا جهان راگهیمشهور م يهیآ
  پسر خدا    ی. و وقتکنهی م   فیتوص  ایدن   نیفرستادن پسرش به ا   يخدا رو برا  يو اراده   ت ین   نجایا

خدا بود!    ي کوین   ي خدا نبود؛ بلکه واضحا ابراز اراده  ت یرو به جهان فرستاد، صرفا ابراز اراده و ن 
 به جهان خشنود بود.  اشگانه یخدا از فرستادن پسر  نکه یا

 . میشنوی م رخواهیبه اصطالح خ يکتاتورها ی از د خیحاکمان در تار  فیدر توص یگاه حاال

چون ما  کنند؛ی نگاه م ضی ضد و نق یبه عنوان عبارت  رخواهیخ کتاتوری افراد به تفکر د یبعض
به   م؛یدیربطش م یبلکه به بدخواه میدون ی مرتبط نم یرخواه یرو با خ کتاتوری د يده یمعموال ا

 .  زهاستیچ  نجوریستمگر و ظالم و ا ا ی رهیکه شر یکس

  دند ی بودند که به قدرت رس ی که کسان  میشی رو متوجه م ن ی ا خ یدر تار ی و حت ي از نظر تئور  اما
از   ون تشینسبت به مردم تحت حاکم یخوب  ت یامپراتور شدند و اراده و ن  ا یو مثال پادشاه 

 خودشون نشون دادند. 

  کتاتور ی باالتر از هر د  ی حت   ياقتدار   نه، یخدا که حاکم برتر آسمان و زم  تایکه نها  میشی متوجه م   و
. حاال کنهی و سلطنت م یحکمران  کوین  يو اراده تیو ن  یرخواهیوجود با خ نیداره؛ با ا ینیزم
 م،یکنی خدا صحبت م  يرخواهانه یاز محبت خ  یتفکر رو هم بهش اضافه کنم که وقت  نی ا  خوامیم

  » یتیوضع  ياش که بهش «ارادهاز اراده يخدا و بُعد يو اراده  تین  يدرباره  میدر واقع دار
 . میکنی صحبت م م، یگیم

به   میبرگرد دی. بذارکنهی م فیخدا رو نسبت به مخلوقاتش توص ینگرش اصل ای تیوضع  ن، یا
 کنمی مهم باشه؛ فکر م  نهیزم نی در ا کنمی که فکر م مینگاه کن یو به متن م؛یصفحات عهد قد

  33باب  الی. در حزق33باب  ، ینب الیبه کتاب حزق میبر کنم؛ی م داش ی پ ع یگمش کردم؛ اما سر
مضمون    نی بگو: شما بد  ل یپسر انسان به خاندان اسرائ  يتو ا   : «پسمیخون ی م  نطور یا  10  يه یاز آ 

پس  م، یاشده  دهیو گناهان ما بر گردن ما است و به سبب آنها کاه ان ی: ”چونکه عصدییگوی م
خودم قسم که من    اتی: ”به ح دیفرمای م   هوهیبگو: خداوند    شان یماند؟“ به ا  میچگونه زنده خواه

خود بازگشت نموده،  قی از طر ریبلکه (خوش هستم) که شر ستمین  رخوشیشر رداز مردن م
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چرا    رایز  دییبازگشت نما  ش یبد خو  يهاق ی! از طردییبازگشت نما  لیخاندان اسرائ  يزنده ماند. ا
 د؟“یریبم

ماند»   میه خواهاثرش به اسم «چگونه زند نی مشهورتر دی شِفر عنواِن شا سیدارم فرانس باور
 .  کنهی اشاره م  یسوال اساس  نی به ا نجایدر ا الیمتن اقتباس کرده. چون حزق نی رو از ا

چون    شه؛یخشنود نم  ری خدا از مردن شخص شر  گهیخصوص مبه   يه ی آ  نی که در ا  د یدقت کن  یول 
که در معرض غضب او    ینسبت به کسان  ینسبت به بشر سقوط کرده، حت یخدا حت  ینگرش اصل

 .  ستیو سالمت یهستند، حالت مهربان 

درست    شهیخشنود نم  ر یاعالن که خدا از مرگ مرد شر  نی که ا  مینکته توجه کن  نی به ا  دیبا  حاال، 
: «و  گهیم نطوریا الی، حزق7 يه یدر آ د؛یبهش توجه کن خوامیکه م ادیم گه یاعالن د کیبعد از 

 دهانمام تا کالم را از نموده  نییتع  یبان ده یبه د لیخاندان اسرائ يپسر انسان برا يمن تو را ا 
البته   ر یمرد شر ي : امیگو ریکه من به مرد شر ینی. حيرا از جانب من متنبه ساز   شان یا ده، یشن

  ر ی آنگاه آن مرد شر ، يمتنبه ساز  قشیرا از طر ریتا آن مرد شر یی مرد! اگر تو سخن نگو ی خواه
را از   ریر . اما اگر تو آن مرد شدیه خود خواهد مرد، اما خون او را از دست تو خواهم طلبدر گنا

خود بازگشت نکند، آنگاه او در گناه   قیو او از طر د یتا از آن بازگشت نما يمتنبه ساز  قشیطر
 .»  يخود خواهد مرد، اما تو جان خود را رستگار ساخته ا

خدا، تفکر   يرخواهانه ی افراد بر اساس اصل محبت خ یچون بعض م؛یدرك کن  نویمهمه ا یلیخ
که اگر خدا اساسا در حالت خود نسبت به   هیمعن نی که به ا کنندی رو برداشت م ینجات عموم 

دوست داره، پس واضحا   يارخواهانه یها رو به صورت خانسان  يو همه  رخواهه، یبشر خ یتمام 
رو به   یچون اگر خدا کس  ره، یبه جهنم نم چکسیه شه، یهالك نم چکسیکه ه میریگی م جهینت

 .  کنهیرو نقض م شیرخواهیخ ی عنیخدا  يوجود  یژگ یو نی کار در واقع ا نی جهنم بفرسته، ا

دو   نی ا کِ ینزد یِوستگیپ نی در ا نکهی. امینیب ی در کالم خدا درست برعکسش رو م نجایا اما
  ي کار درباره ناتوبه  ران ی ها نسبت به عواقب عدم هشدار به شرطرف خدا به انسان   کی اعالن، از  

  یاگر بهشون هشدار داده بشه ول  گهیم گهیو از طرف د ده، یشون، هشدار مبرگشت از گناهان 
 برگشت نکنند اونوقت در گناهشون هالك خواهند شد!   شون اهان از گن

  ر ی که خدا از مرگ افراد شر نه یشده، ا ان یب  الیکه در کتاب حزق یاضاف فیتوص ای  يزار یب  نیا
 !  کنهی حکم رو صادر م ن یا  نحالیبا ا بره، یوجود که از اون لذت نم  ن ی اما با ا شه، یخشنود نم
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خودش هرگز سَر    ی رخواهیدر خ  یخدا حت   نکه ای  –  میداشته باش  ادی به    دی که با  ستي انکته   نی ا  و
نسبت به   کوشین  ياراده تیو صرفنظر از وضع  کنه؛ یخودش مذاکره نم ت یعدالت و قدوس

 13:25. کنهیرو مجازات م  ریها، همچنان شرانسان 

سرقت بزرگ   ه یفکر کنم که مثال پسرش رو که به خاطر  يای به قاض بارهن ی دارم در ا دوست
که پسرش مجرمه؛    دونهیم  یو قاض   شهیدادگاه مطرح م  يمجرمه به حضورش آوردند. پرونده تو

که شخص مجرم رو بر اساس   هیو حاال نوبت قاض دن؛یبر مجرم بودنش م يمنصفه رأ ئتیو ه
عادالنه بر پسر خودش اعمال    یمجازات   طی شرا  نی ا  يعادل تو  یقاض   هیکنه.    وممطالبات قانون محک

  ي نسبت به پسرش، از رو شیصرفنظر از محبت شخص ش، یشخص یصرفنظر از نگران  کنه؛یم
 .  دهیمحبتش نسبت به قانون و عدالت و انصاف، حکم زندان به پسرش م

وجود به خاطر تعهدش به عدالت و انصاف،    نیها انجام بده؛ اما با اکار رو با اشک   نیا  یقاض  دیشا
  ی وقت  م، یخدا و ابراه ن یب  ياکه ما در کالم خدا در مکالمه  ه یزیچ ن ی. و اکنهیکار درست رو م

  ر یرو با شر گناهیکه خدا مبادا ب  کردی م تی سدوم و عموره نابود نشن و شکا خواستیم میابراه
داور تمام جهان،    ایدرست فکر کرد و گفت: «آ  می ابراه  تیدر نها  دیدون ی. ممینیب ی مجازات کنه، م

 انصاف نخواهد کرد؟»  

  ن ی و ا کنه؛ یم ي او بر اساس عدالتش داور  ده؛یکار درست رو انجام م  يکه خدا در داور  واضحه
 .  شهیها انجام مخدا نسبت به نسل سرکش انسان  ی رخواهیدر روح خ یحت  يداور

تعهدش رو نسبت به انصاف و   م، ید ید الیمتن از حزق نیخدا، همونطور که در ا   یرخواه یخ پس
 ! کنهی عدالت باطل نم

  ا ی   ادینم  جان ی کار به ه  ن یاما از ا  کنه؛یرو مجازات م  ران یکه خدا شر   نهیپس تفکر ا   گم، یم  دوباره
  ي خداوند خدا  نی ا ست؛ین  سمی مبدع ساد نی. ا کنهیاز مجازات نم یدر واقع احساس خوشحال 

 !  کنهیاونها رو مجازات م یوقت  یبه خاطر عواقب گناه انسان محزونه؛ حت یقادر مطلقه که از جهت

بر  د یباشه؛ ما شا نطوری ا د ی. قضاوت ما شارهیگی او نشات نم  یخدا هرگز از بدخواه  ي داور پس
  کنه؛یعمل نم  نهایاما خدا بر اساس ا  م؛یباش  يداور  یدر پ   یانسان   یتالف  ا ی ناعادالنه    یاساس نفرت 

 .  کنهیخودش عمل م نی ادیبن يکوی ن  يبلکه بر عکس اراده

است. و تنها تفاوت    کوکارانهیمحبت ن   م، یکنی اش صحبت م درباره   نجایکه ا  ینوع محبت   ن یدوم  حاال
 و عمل هست.    لیتما   نی... تفاوت ب ، يکوکاریو ن  یرخواه یخ نیب 
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اعمال    نکهیا  شه؛یمربوط م  ایدن   ن یخدا نسبت به مخلوقات در ا  تیخدا به فعال   يکوکارانه ین   محبت
 . رهیگی او نشات م  ي کوین  تی خدا از اراده و ن  يکوین 

کاران و بر ناتوبه  یحت يشمار ی خودش رو از طرق ب  يهاکه احسان  نهی ا کنهیکه خدا م ي کار و
 !  کنهیم  يخدانشناسان هم جار 

  ات ی آ 5باب  ی به مت  دییای. اول از همه ب مینیب ی کوه م  ي در باال ی سیع می رو واضحا در تعل ن ی ا ما
رو   میتعل ن ی ا ی سیکه ع یی سر کوه هست، جا يدر موعظه  5باب  ان یپا  نی ا  م؛ینگاه کن 48تا  43

  خود خود را محبت نما و با دشمن    يه یکه گفته شده است ”همسا   دیادهی : «شنگهیو م  دهیبه ما م
کنندگان خود لعن يو برا دییکه دشمنان خود را محبت نما میگوی عداوت کن.“ اما من به شما م

و به هرکه به شما فحش دهد و جفا   دیکه از شما نفرت کنند، احسان کن  یو به آنان  دیبرکت بطلب
  را که آفتاب خود  رایز د، یان شوتا پدر خود را که در آسمان است پسر د، یرکنیخ ي رساند، دعا
را محبت   ی هرگاه آنان  رای . زباراندی و باران بر عادالن و ظالمان م  سازدی طالع م  کان یبر بدان و ن 

و هرگاه برادران    کنند؟ی نم   نیچن  ران یباجگ  ایآ  د؟یچه اجر دار   ند، ینمای که شما را محبت م   دیینما
  د یکامل باش ماپس ش کنند؟ی نم  ن یچن ران یباجگ ا یآ د؟ یدار لت یچه فض دیی خود را فقط سالم گو

  سا یبه کل یمتعال  ی اتیداره اخالق  یس یع نجا یچنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است.» ا
  ه؛ی مذهب ن یمعلم ی شفاه يهاکه سنت  سته؛یای مخالف «هالخا» م  ي که کامال در نقطه یی جا ده؛یم

ما خوانده   گه یکرده بودند که م ریرو تفس هیفرمان بزرگ در تثن ن یا  یمذهب ن یکه معلم ي اوهیش
 . میرو محبت کن  گانمون یتا همسا میشد

از   یتون ی رو محبت کن، اما م اته یتفکر رو اضافه کرده بودند که بله، همسا  ن یاونها ا پس
  ي اگه ید دگاهیاما من د د؛یدیکه از اونها شن هی زیچ نی گفت: نه! ا یسی . عیدشمنت متنفر باش

  د، یرو محبت کن  تون هی که همسا   د ینه تنها شما خونده شد  نکه ی! ا دم یبه شما م  عتینسبت به شر
 !  دیکه دشمنتون رو هم محبت کن دیخونده شد   نیهمچنبلکه 

چون   م؛یشنوی م  یسیاز ع دیهست که در عهد جد  ی نیفرام نیتراز سخت  ی کی احتماال  نی ا حاال
  م؟یو همزمان ازش متنفر هم باش میرو دوست داشته باش یچطور ممکنه که کس 

خب، در   م؟ یدار ی باهاش دشمن ا ی میاگانه یکه نسبت بهش ب  م یرو محبت کن ی کس  میتون یم چطور
 .  کنهی احساس عالقه صحبت نم  يدرباره   کنه، یمحبت صحبت م   يدرباره  ی سیع  یاول وقت  يدرجه 

اوقات به عنوان فعل   شتریکه ب  د یشیمتوجه م د یمحبت رو مطالعه کن يد یمفهوم عهد جد اگر
 ازش صحبت شده تا اسم. 
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که به احساسات ربط   شه، یاسم صحبت م کیاز محبت به عنوان  شهیهم  بایفرهنگ ما تقر در
 عالقه.   ای  تیب احساس جذا  ایداره، به احساسات عاشقانه ربط داره، 

  کنهی اش صحبت مداره درباره  نجایا یس یکه ع ي زیچ د، ی عهد جد يهاي بنددر دسته  که یحال  در
: «دشمنان خود  گهیم  یچ   دیمرتبطه! حاال بشنو  می دیکه انجام م  ياست. و به کار   کوکارانهیمحبت ن 

که از شما نفرت کنند،   یو به آنان  دیکنندگان خود برکت بطلبلعن  ي«برا یعنی د»ییرا محبت نما
 چرا؟    د»یرکنیخ  يو به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعا  دیاحسان کن

 !»دی پدر خود را که در آسمان است پسران شو «تا

. تمام جهان  کنهی که خدا م   هی کار  نی چون ا  م؛یکن  د یاز که محبت خدا تقل  کنهی از ما دعوت م   ی سیع
جهان داره خدا رو لعن   که یو در حال  کنن، ی و دارند او رو لعن م  شن، یدر تنفر به ضد او بلند م

 !  دهیخدا اونها رو برکت م کنه، ی م

  ي جار  ران یخودش رو بر شر ییکویها و ن خدا احسان  شه، یبا خدا برخورد م ينه یبا ک که یحال  در
خدا نسبت به   ورزند، ی ارن نسبت به هم و نسبت به خدا شرارت م اونها د کهی. در حال کنهی م

 . کنهی م  ییکویاونها ن 

. چرا؟ «تا پدر خود را که در آسمان است  میشکل رفتار کن نی که به هم گه یبه ما م ی س یع پس
خدا    تی و با اشاره به مش  دهیادامه م  ی سیو بعد ع  کنه؛ی رفتار م  نطوری!» چون خدا امیپسران شو

و باران    سازدی طالع م  کان یخودش، «آفتاب خود را بر بدان و ن   تی. که با مشکنهیم  حیرو تشر   نیا
درست همونطور که   شه، یم يار ی.» و محصوالت ناعادالن با باران آب باراندی عادالن و ظالمان م بر

عام   ضی: فمیگیبهش م اتی ر االهکه ما د  هیزیچ  ن یو ا شه؛یم ياریمحصوالت عادالن با باران آب 
 خدا.  

عام در    ضی. اما فستیکه عام ن   میگیخاص م  ضی بخش خدا، که بهش فنجات   ضی با ف  سهیمقا  در
. باران، هوا، خوراك، سرپناه، کنهی عطا م یضیتبع  چ یهست که خدا به همه بدون ه ی واقع رحمت

 .  کنهیخدا رو آشکار م يکوکار یکه ن  ییزها یاون چ  يو همه 

  ي خدا باعث داور  ي کوکارین  یتمام  ت، نهای در – بهتون بگم  حشیتوض يرو برا  ي زیچ د یبا حاال
 میستیکه حاضر ن  نهیگناهکار بودن ما ا  اتیاز تجل ی کی چون  شه، یم ران یشر  يبرا  يترمیعظ

 . میشکرگزار باش
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  چ یو اون شخص ه کنهیعطا م ضشیف ای رحمت  ياز رو  یانسان احسان  کی هر بار که خدا به  و
خودش نسبت    ي اون شخص به گناه و گناهکار  جهیدر نت  ده، ینشون نم  يشکرگزار  ياز رو   یواکنش

 .  کنهیبه خدا اضافه م

 میدار  شتریب   م، یستیو نسبت بهش قدردان ن   میکنی م   افتیبرکت از دست خدا در   شتریب   یهرچ
روز غضب    ي غضب رو برا  یعنی  ده؛یاش بهمون هشدار مکه پولس رسول درباره   میکنی رو م  ي کار

 کنه، ی کار عطا م که خدا به شخص ناتوبه یها و برکات. پس همون احسان میکنی جمع م  ایانباشته 
خدا. حاال   يکو یبه خاطر واکنش انسان به محبت و اعمال ن  شه؛یم لیتبد هابت یت به مصیدر نها

که  میکنی م یمحبت رضامند رو بررس یعنیمحبت خدا  يجنبه  نیسوم ن، مويبعد يدر جلسه 
 محبت خداست.   يجنبه  نیتراحتماال مهم 
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