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 محبوب خدا 
 خدا   ي فته ی خودش محبت    : 8درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

 !  میشیقائل م  زیتما  یسه نوع محبت االه  نیما ب   ات، یااله  خیقبل اشاره کردم که در تار  يجلسه   در

  يخدا که به اراده  يرخواهانهیکردم. محبت خ  یبررس   مون یقبل  يمن دو مورد اول رو در جلسه   و
او اشاره    تیاو که به فعال   يکوکارانه یاشاره داره؛ و محبت ن   برهی همه به کار م   ي او که برا  يکوین 
  ي عام برا  ضی ف هاياحسان  بهش ما  که  –  کنهی م  يها رو جار اون احسان  يله یکه به وس کنهی م

 . رهیو باران و غ د خورشی مثل –  میگیها مانسان  يهمه 

محبت خداست، که محبت رضامند خدا   يجنبه ن یکه مهمتر پردازم، ی امروز به نوع سوم م  اما
  ي ابرو کنم، ی محبت رضامند خدا صحبت م يمن درباره ی. و فکر کنم، گفتم که وقت شهیم دهینام

توام    ی به نگرش  کنند، ی فکر م  ي به رضامند  یچون وقت  شه، یشون متعجب مو چهره   ره یافراد باال م
تا   میکنی اصطالح استفاده م نیچون ما بارها از ا  کنند، ی بودن فکر م یاز خود راض  ای یتفاوت یبا ب 

که بر شکوه خودش داره استراحت   یآسوده نشسته، کس ون یکه در صه میاشاره کن یبه کس
 . کنهی در امور مهم شرکت نم  اق یکه اونقدرها هم با اشت یکس کنه، یم

  ، يتفکر رضامند  نیا  يا شه یر  یزبانه، چون در واقع معن  یتکامل  ریس  بیعج   راتییاز تغ   یکی   نیا  و
 .  نهیبرعکس ا  قاًیدق

لغتنامه   نیا  نمیمدرن مراجعه کردم تا بب  يلغتنامه   کی موضوع به    نیا  یبررس   يبرا  راًیواقع اخ  در
که   ی نیالت يشه یو اونها اشاره کردند که ر کنه، ی م فیرو تعر ي رضامند ایرضامند  يچطور کلمه 

رو به    یمی عظ یشادمان  ا ینفر لذت   کی که در اون  ادیم دهی ا نی کلمه از اون گرفته شده، از ا نیا
 .  ارهیدست م

  ن ی . و در واقع، در امینیب ی بودن رو م   ی از خود راض  ای  یتفاوتی ب   يدهی ا  یکه به سخت   نهیا   منظورم
  ی حت ، يرضامند يهیو اول  ک ی يشماره  فیوِبستِر، تعر یدانشگاه  يمشخص از لغتنامه  شیرایو

 که خشنودکننده هست.   هیزیچ  ای ي امروزه، شاد

 دینیب ی بودن هست. حاال م یاز خود راض ا ی یفتگ ینوع ش ک ی يده یاون ا يه یفقط مفهوم ثانو و
شادمان   يز یمن از چ یهست که، خُب، وقت دهی ا نی از خود، برگرفته از ا تیمفهوم رضا نیکه ا
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و در مورد اون احساس    شمیآروم م  یبعد من به نوع   کنه، یم  ی راض  تینهای من رو ب   ن یو ا  شم، یم
 . کنمی ت م یرضا

محبت   يدرباره  یاتیاز لحاظ االه یکرده. اما وقت دایشکل در زبان ما تکامل پ نی کلمه به ا نیا
ن  او يله یکه پدر به وس میکنی صحبت م  یمحبت يدرواقع درباره  م، یکنی رضامند خدا صحبت م

 اش با مردم خشنوده.  و از رابطه  شهیشادمان م

او،  یو شادمان  يمحبت خدا، هدف کامل خشنود کِ یکه هدف شماره  میما در تمام مدت گفت حاال
 پسرش هست.  

 ي گرفت، و کبوتر از آسمان نزول کرد، و اون صدا دی تعم یسیع یکه وقت میاریم ادیبه  دوباره
 من که از او خشنودم.»   ب یاست پسر حب نی که خدا فرمود: «ا  دیبه گوش رس دن یقابل شن

هست   ی . او کس کنهیاعالم م ی سیخدا محبت رضامند خودش رو نسبت به ع نه، یدر اون زم پس
 که پدر از او خشنوده.  

 مینیب یم  شه، یبه کار برده م  حیاز مس  ریبه غ  گران ید  يبرا  کهیدر حال   میکنی نگاه م  نیبه ا  یوقت  و
که به او تعلق   یخدا از کسان  نکهیشدگان هست. ا هی فد يخدا برا زیمحبت خاص و متما نیکه ا

 دارند، شاد و خشنوده. 

که ما در    رهیگیهست که در پسِ اون متن دشوار قرار م  ی احتماالً مفهوم محبت االه  ن یواقع ا   در
:  گه یم  سو یو ع  عقوب یدر مورد    ی که پولس با نقل قول از مالک   ییجا  م، یکرد  ی بررس   9باب    ان یروم

محبت رضامند متعال رو   ن یا  عقوبی ی عنیرا دشمن.»  سویرا دوست داشتم، اما ع عقوب ی«
خودش داره که متفاوت از محبت عام   دگان ی برگز يکه خدا برا یمحبت  - کنهی م افتیدر
  افت یدو محبت اول رو از خدا در  نیا سویهست، که البته ع کوکارانهیو محبت ن  رخواهانهیخ
دهنده که در اون خدا از   هیکرد، محبت فد  ینم  افتیبخش خدا رو دراما محبت نجات  کرد، ی م

 .  شهیقومش شادمان م

 يننده یبرگز ض ی با ف ي ر یناپذ یی مقدس به شکل جدا  که محبت خدا در کتاب  دمیدی دوباره د اما
 خدا مرتبط هست. 

  ن ی مهمه. ا  ی لیمفهوم خ  ن ی درك ما از ا  يکه برا   می نگاه کن  يایی طال  يرهیبه زنج  ي الحظه   د ییایب   حاال
: «و میآشنا هست 28: 8 ان یما با روم يهمه  کنمی . فکر مشهیم دهیباب هشت د ان یدر روم
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  د، ان او خوانده شده يو به حسب اراده  دارندی که خدا را دوست م یکه به جهت آنان  میدان ی م
متن پولس    نی که در ا  دی .» حاال توجه کنباشندی ) با هم در کار مشان ی (ا  تی ریخ  يبرا   زهایچ  يهمه 

 . باشندی همه در کار م ت یریخ يباهم برا زیکه همه چ گهینم

و   بت یمص ان یو در م کنه، ی تموم م ت یریرو به خ ي بد ی که حت ی االه  ت یمش يوعده  ن یا  بلکه
  یی های و سخت هاش یآزما نی از دشوارتر یکه خدا حت  نهیا ده، یبه ما م يادی ز ی لیخ ی فاجعه، تسلّ

 . برهیما بکار م  تیریخ  ي کنه و اونها رو با هم برا  یاستفاده م   م، یشیبا اونها مواجه م  ایدن   نی که در ا

  نا یقیکه او رو دوست دارند،  یکه او رو دوست دارند، و کسان  یکسان  ي برا ؟یچه کسان  يبرا
 اند.  او خوانده شده  يهستند که به حسب اراده یکسان 

خدا با محبت رضامند مورد   ينوع محبت دوست دارند و از سو  نی که خدا رو با ا یکسان  پس
 بشَن!   دهی«خوانده شدگان» نام تونندی محبت قرار گرفتند، م

خوانده شدن»، «اِك کُلِئو»،   رون یبه ب   ییکه «از جا  ی. کسان ادیاز اون م  ، یدگ یبرگز  يقطعا واژه   که
سقوط کرده جدا   تیکه از انبوه بشر ی فراخوانده شدَن، کسان  ا یکه از دن   ی رو تجربه کردن، کسان 

 کنند.  افتینجات بخش خاص خدا رو در ضی شدَن تا ف

 میریگی م   ا»ی«اِکلِس  یونان ی  ي. ما اون رو از واژه میریگی م   نجایرو از ا  سا»یما مفهوم اصطالح «کل  و
  » ییسای«کل ي واژه ا ی سا» یکل شی«کش ياند! و ما از واژه فراخوانده شده  رون یبه ب  کهیکسان  -

 هست.   یشدگکه بر اساس مفهوم خوانده میکنی استفاده م

خوانده شدگان   نیا نیکه از ب  یکسان  يده یا نی کل ا يدرباره  ياد یز يها ی هرحال، سردرگم  به
که کتاب مقدس از اصطالح «فرا خواندن» در رابطه با   نهیا لشیشمرده شدند وجود داره؛ و دل 

 .  کنهیشکل استفاده م کی از  شیخدا، ب 

اندك»، و ما بارها به عنوان    دگان یاما برگز  ارند، ی: «دعوت شدگان بسگهی کتاب مقدس م  ، ییجا   در
کنند، شنوندگان   ی و کالم خدا رو اعالم م  لیرسوالن انج  ی که وقت مینیب   ی مثال در کتاب اعمال م

 .  ن پاسخ بدَ لیکه به انج خوننیرو فرا م دن یاعالن گوش م ن یکه به ا یکنند، کسان  یرو دعوت م 

  لسوفان یکه با ف ییبود، جا سوپاگو یپولس رسول در آتن در آر یوقت ادیم ادتون یمثال  يبرا
االن تمام خلق را در هر جا حکم    ده، یجهالت چشم پوش  يهاروبرو شد و گفت: «پس خدا از زمان 
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  ي را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داور  ي روز را یکه توبه کنند. ز دیفرمای م
 آخر.   یخواهد نمود» و ال 

و   میخون ی بود؟ ما متن رو م  ی پاسخ بدَن. خُب پاسخ چ  ح یکه به مس کنهی افراد دعوت م ن یاز ا  و
 .  رفتندیرو پذ  حیهمونجا مس ، یکه بعض مینیب ی م

است    وانهید  ی دعوت پولس رو رد کردند و فکر کردند که پولس به نوع  نی اونجا به وضوح ا  هیبق
.»  میمرد بشنو  نیز ا ا  ي شتریب   يزها یچ  میخواهی بودند که گفتند، «خُب، ما م  ی و گروه سوم کسان 

م، یفکر کن نیا يدرباره  میخواهی رو در اون لحظه نگه داشتند، گفتند که ما م ياونها داور یعنی
  ی ندادند، اونها به نوع ی پاسخ منف ایاما پاسخ مثبت  م، یبشنو نیا يدرباره شتریب  میخواهی م

 بودند.   یخنث

شده و مردم فراخونده    ا یمه  ل یانج  مینیب   ی هست که م  ياد ینمونه از موارد ز  ک ی فقط    ن یا   نیبنابرا
که از   یدعوت  - مینامی م  ل یانج یرون ی. ما اون رو دعوت ب ان یاونها نم ياما همه  ان، یکه ب  شَنیم
  اضر که ح ي گروه از افراد ک ی يو اون رو برا  کنمی رو موعظه م لی. هر بار که من انجرونهیب 

پاسخ  یبعض دَن، یپاسخ م یکه پاسخ بدَن، بعض کنمی کنم، و از اونها دعوت م یهستند، اعالم م 
  ی رون یکه ما اون رو دعوت ب  ي زیبه چ دَن، یپاسخ نم رونهیکه از ب  یپس همه به دعوت دَن؛ینم
 واضحه!   نیا - مینامی م

که ما    کنه، یستفاده مهم ا  ياگه یکتاب مقدس از اصطالح «فراخواندن» به شکل د  گه، یطرف د  از
دعوت موثر   ی اوقات حت ی دعوت از درون، و گاه ای م، ینامی م  یاون رو دعوت درون  ات یدر االه
 .  شهیم دهیخدا نام

دعوت   کی . نه فقط فتهیکه در درون شخص اتفاق م شهیالقدس مربوط مبه عملکرد روح  نیا
القدسِ خدا در قلب  روح  ی ع یمربوط به کار مافوق طب  ن یبلکه ا   شه، یم  دهیها شن که با گوش   یرون یب 
خود مُرده بودند، حاال   يهای که قبالً در گناه و نافرمان  یاون کسان  يلهیجان هست که به وس  ای
  یی زهایچ دن ید يبرا یی هاو چشم  دن یشن يبرا ییهاو به اونها گوش  شَن یم ایاح شَن، یم ندهز

 نداشت.   ي ریکه قبالً روشون تاث شهیداده م

  دگان ی. برگزکنهیم دگان یهست که خدا از برگز ی دعوت نیو ا م، ینامی م ی اون رو دعوت درون  ما
که پولس   ییجا م، ینیب ی متن م  ن یا ينه یدعوت شدَند، و ما اون رو درست در زم یبه شکل خاص 

او   يرند و به حسب ارادهکه خدا رو دوست دا  ی کسان  تی ریخ يبا هم برا زیهمه چ گهی رسول م
را که از قبل شناخت،   یآنان  رای«ز گه؟یم یچ ن ی. درست بعد از ارهی بکار م اند، شده خوانده 
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زاده از برادران  فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست   ن یمع   شیپ  زیرا ن   شان یا
  شان یرا که خواند ا یرا هم خواند و آنان  شان یفرمود، ا  نیرا که از قبل مع  یباشد. و آنان  اریبس
 جالل داد.»   زیرا ن   شان یا د، یرا که عادل گردان  یو آنان  دیگردان  ادلع زیرا ن 

 ست، ین  لیانج یرون یدعوت ب  کنه، یپولس در موردش صحبت م نجایکه ا يز یچ گمیبه شما م حاال
 القدس اشاره داره.  روح  یع یهست که به عملکرد مافوق طب ی بلکه دعوت درون 

نجات   بی که ما اون رو ترت يزیجنبه از چ نیقسمت چند نی خُب، در ا م؟یدون ی رو م نیچطور ا  ما
  ، یخوانده شدگ ، یشدگن ییتع  ش یاز پ ، یدان شی قرار گرفتن، که به پ یبه صورت خط  م، ینامی م

 .  کنهی اشاره م یافتگی و جالل  ی عادل شمردگ

  ه یزیچ  شیپردازکه واژه   مینیب یم  م، یمتن نگاه کن  نی در ا  نهایرار گرفتن اق  يقه یاگه ما به طر  حاال
  ي ها ده یکه ا  يجمله حذف شده، طور  ایاز کلمه    ییهابخش  یعنی.  مینامی که ما اون رو حذف لغات م

 و به صراحت در متن ذکر نشدن.   شَنیدرك م یوجود دارند که به طور ضمن  یخاص

متن هست.    ن یساختار ا  ن، یموافقند که ا  ان یمفسّران کتاب روم  يهمه   باً یکه تقر  کنمی فکر م   اما
اونها رو    شناخت، ی رو که خدا از قبل م  یکسان   ي که همه   نه یا  شهیگفته م  نجا یکه ا  ي زیچ  نیبنابرا
 فراخونده.   ن یهمچن

پولس    نجا یاونها رو فراخونده. حاال ا   شناخت، ی جهان م  ادیاز بن  ش یرو که خدا پ  یکسان   يهمه   پس
 کنه؟  یصحبت م  یدان شیپ  يدرباره  يااز چه جنبه 

بودند   ایدن  خی در تار ا، یبپرسم. چند نفر در دن  یسوال رو به شکل متفاوت  نی ا د یاجازه بد خُب، 
آدمها رو   يهمه  یو عقالن  یخدا به لحاظ شناخت  شناخت؟ی جهان اونها رو م  ادیاز بن شیکه خدا پ

  اسم . او عالمِ مطلقه، و اسم شما، دونهیرو م زیچون خدا همه چ  شناسه، ی جهان م ادیاز بن شیپ
 . دونهیجهان م   ادیاز بن  شیآدمها رو از پ يمن، اسم همه 

 م، یروبرو هست یدگیو برگز  یدگیبرگز شیسخت از پ يما با آموزه  یباشه که وقت  ادتون ی حاال
کنم که هر   یم ي ادآوری... چون بهتون ان یحیمس ن یآموزه در ب  نی نسبت به ا دگاهید نیمحبوبتر

باور داشته   یرو به نوع  ی دگیبرگزشیاز پ يآموزه دیباشه، با  یمقدسکتاب  خوادیاگه م یحیمس
ما   يبرا نیا نیبنابرا شه؛یداده م میمقدس تعلدر کتاب  یدگیبرگزشی از پ يچون آموزه ه، باش

باور   ی دگیبرگزش یبه از پ ا ینه،  ا ی م یباور دار یدگ یبه برگز میکه بگ ست، ین  ي اریمورد اخت ک ی
  م؟یکنی رو درك م میمفاه نی که چطور ا نهینه، بلکه سوال ا ا ی میدار
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اون  میتون ی م ای شه، یم  دهینام یدگ یبرگز يانهیگرال یتحم دگاهی که د هیز یچ دگاهید نیمحبوبتر و
به   ی که چه کسان  دونهی م ش یخدا از ازل، از پ گه یتفکر م نی و ا م، یبنام یدان ش یپ دگاه ی رو د

 پاسخ مثبت خواهند داد.   لیدعوت انج

موعظه کنه، و از   خیمر يرو در آتن در تپّه  لیکه پولس قراره انج  دونستی از ازل خدا م نکه یا
و   کنندی پولس رو رد م میتعل ی و چه کسان  دَن یپاسخ مثبت م  ی که چه کسان  دونستی ازل خدا م

 ي رو برا یبر تونل زمان، او کسان  یاو، با نگاه  یدانش یپ یعنی ، یدانش قبل نی بعد بر اساس ا
 15:54پاسخ مثبت خواهند داد.   لیبه انج دونهیکه از قبل م کنهیانتخاب م جاتن 

باب   ان یومدر ر نجایهم ره، یبه کار م دهی ا نیاثبات ا يکه برا یو متن دگاهه؛ی د نیمحبوبتر نیا
صحبت    یدگیبرگزشیاز پ   يدرباره   نجایکه «خُب، معلومه که پولس ا  نهیا  لیهشت هست. چون دل 

   کنه.   یخدا صحبت م  یدان شی از اون، از پ ياما قبل از صحبت درباره  کنه، یم

رو که   ي زیفرمود.» اما اگه ما چ ن یمع  شیپ زیرا ن  شان یرا که از قبل شناخت، ا ی آنان  را ی«ز
رو که خدا از قبل شناخت،    یکسان   يهمه   یعنی  م، یمتن قرار بد  ن یهست در ا  ی و ضمن  حیرصریغ

او   یعنیپس  شناخت، ی ها رو از ازل مانسان  يخدا همه  یفرمود، و اگه به راست نیاز قبل مع 
هست که   یکنه که فراتر از مطلب یرو ثابت م يزیمتن چ نی کرد، و حاال ا نیهمه رو از قبل مع 

  ی دگیبرگزش یاز پ ای کنه، یرو ثابت م یثابت کنه، چون حاال نجات عموم خوان ی م گرال یافراد تحم
   مقدسه. کتاب  می که به وضوح بر خالف تعل کنه یرو ثابت م یعموم 

. نه تنها  يپُر نکرد یکاف يشکاف رو به اندازه  نی! تو ا یآر. س نیبه من بگن، «اما بب دیشا اما، 
که   کنهی صحبت م یکسان  يخود درباره  یشناخت ازل  يکه خدا درباره  نهیشکاف مربوط به ا  ن یا

   هست که پاسخ مثبت خواهند داد.»    یکسان   يمحدود به دانش او درباره  نیبلکه ا   ان، یم  ندهیدر آ

از «از   ینداره. اما وقت ی! باشه، اشکال ارندیرو م لیدل  نی هست که ا یکسان  يفرض درباره  نیا
  ی کسان   ي. اگه همه شهی مشکل حاد م  نیا  م، یرسی م   یشدگو به خوانده  می گذری م   »یدگیشبرگزیپ

که از   یکسان  يشده باشند، و همه  نییتع  شیاز پ شناسه، ی از قبل م یرو که خدا به شکل خاص 
که فراخوانده شدن، عادل شمرده بشَن،   ین کسا يشدن، فرا خوانده بشن، و همه  نییتع  شیپ
   کنه؟ی م  کاریچ کنه، ی مطرح م یرون یمتن فقط به عنوان دعوت ب  نی که ا ياده یبا ا نیا

خودشون   یرون یب  يهاکه با گوش  یکسان  يبده که همه  میتعل خوادیمقدس نمقطعاً کتاب  چون 
که خوانده    یکسان   يکه همه   ت یواقع   ن ی. ا شَنیعادل شمرده م   ت یدر نها   دن، یرو شن  لیدعوت انج

در واقع عادل شمرده شده    کنه، ی صحبت م  یشدگخوانده   يدرباره   نجایشدند، اونطور که پولس ا
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از   ریغ يزیچ يدرباره  نجایکه پولس رسول ا نه یا يدهندهبه طور قطع نشون  ابند، یی و جالل م
   کنه.  ی صحبت م یرون یدعوت ب 

  ی که به صورت درون   یدعوت شدَند. و کسان   یکه به صورت درون   کنهیصحبت م  ی کسان   ي درباره  او
   . شنیعادل شمرده م ده، یانجام م يشان کار که خدا در درون  یکسان  يدعوت شدَند، همه 

  ی رون یکه به دعوت ب  دونستیکه خدا از قبل م ی کسان  يکه بگه همه  ستیمتن ن  نی در ا يزیچ
  ست، ین   یدگیبرگزشیپاسخ اونها اساس از پ  گهی خواهند شد. بلکه م  نییتع   شیاز پ  دن، یپاسخ م

رو   یدعوت درون  نیشدند، ا دهیبرگز شیکه از پ یکسان  يکه همه  نهیمتن ا نی ا يبلکه نکته 
در مقابل،  کنند، یم افت یرو در  یدعوت درون  نی که ا یکسان  يو همه کنندی م افتیدر

  . کنندی م  افتی رو در یافتگیو جالل   یشمردگعادل 

  ن ییتع   شیبلکه از پ  م، ی دیدعوت پاسخ م  کیخاطر که به    نینه به ا  م، یشد  نییتع   شیما از پ  پس
   . کنهی هست که پولس رسول داره بهش اشاره م   يانکته   نی . امیدعوت پاسخ بد  نی تا به ا  میشد

با هم   زیهمه چ نکهیداده شده؛ ا کنند، ی م افتیخاص رو در  ضیف نیکه ا یوعده به کسان  نیا و
  ن ی ا  ریاند. چون تأثدر کارند که خدا را دوست دارند و فرا خوانده شده یکسان  تیریخ يبرا

من خدا رو محبت کنم، او با محبت رضامند، من رو محبت   نکهیکه قبل از ا نه یا یدعوت درون 
   کرد.  ایزنده و اح یمحبت رضامند، من رو از مرگ روحان  ن یا باکرد؛ و 

و حاال او   کرد، ی م ی با او دشمن ی دعوت درون  نیمن رو از درون فرا خواند، و قلب من قبل از ا  او
 کرده.     ا یرو هم اح  یمذهب يکرده، بلکه عالقه  ایرو اح  یروحان  ات ینه تنها ح

با   یالقدس، من ذاتا در دشمن روح  يدهنده ازهو قدرت تولد ت نندهیبرگز ض یف نی بدون ا چون 
کردم، و قلبم   افت یرو در یدعوت درون  یبه او ندارم؛ اما حاال وقت ياعالقه  چیخدا هستم. من ه

هدفِ عالقه و   حیرو که قبالً از اون نفرت داشتم، االن دوست دارم، و مس يزیکرده، چ رییتغ 
  . رهیگی من قرار م  بتمح

که   د ی. توجه کنشهیم ي از محبت پدر نسبت به پسر جار  ن یکه ا دیداشته باش ادیدوباره به  حاال
پس   م؛ییایکه ما به شباهت پسر او درب  نهیا  ی شدگ  ن ییتع  ش یو از پ ی دگیبرگز نی هدف ا
که   خوادی. و خدا نمشهیم ي خدا نسبت به پسرش جار ی از شادمان  دگان، یخدا از برگز یشادمان 

   نباشه.  ار یبرادران بس نیاز ب  هدازپسرش نخست 
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  ی کسان  ي درباره  کنه، یهفده به بعد م  وحنایکه در باالخانه در  ییدر دعا ی سیهمونطور که ع و
محبت    ياز رو   ییهاه هدی  –هستند    یکسان   نیچن  دگان ی. برگزدهیکه پدر به او بخش  کنهیصحبت م

   . دهیکه پدر به پسر م

   . میاست که ما مورد محبت رضامند او قرار گرفت ی سیخاطر محبت رضامند خدا نسبت به ع به

رو انتخاب   یخدا کس  نکهیاز ا شیمعلومه که پ م، یکنی نگاه م یدان شیپ  نیبه ا نجایا یوقت پس
که: «خطاب به هرکه به او مربوط  کنه یعبارت صادر نم نی خودش رو با ا ی ازل  ن یکنه، او فرام

  د یرو بشناسه، او با عقوبیاز ازل  دیرو از ازل انتخاب کنه، با عقوبیاو  نکه یا ي.» براشودی م
   مقرّر کنه، او رو بشناسه.   نندهیبرگز  ضی ف نیا  افتی در يرو برا عقوب ی نکه یاز ا  شیپ

  ن یصرف هست. اگه ما ا یِعقالن  یآگاه کیاز  شتریب  يزیچ یدان شیپ نی که ا نجاستینکته ا اما
مقدس از  جهت کتاب  هیکه از  مینیب ی م م، یکن یمقدس بررس کلمه، فعل «شناختن» رو در کتاب 

  ن ی ا ي برا يترق یمفهوم عم ک ی اما  کنه، یاستفاده م ی عقالن  ی اشاره به آگاه  ي برا gnosisفعل 
 اره داره. اش مانهیاسم «شناخت» وجود داره که به محبت صم يا برایفعل 

به صورت    میکه ابراه  ياکه لحظه   گه یفقط نم  نیزنش رو شناخت و او باردار شد. پس ا   میابراه
مقدس از فعل «شناختن» به عنوان  برد، او باردار شد. نه، کتاب  یبه وجود سارا پ  یعقالن 

   رو نشون بده.   یشخص يسطح رابطه  نیترقیتا عم  کنه یاستفاده م یجنس ياز رابطه  يااستعاره 

و در   شناسد»، ی م یخدا را به لحاظ عقالن  ی: «انسان نفسان گهیم ان یخاطر پولس در روم نی هم به
لحاظ   کیاو خدا رو از  یعنی ن ی.» اشناسدی خدا را نم  ی: «انسان نفسان گهیم ان یاول قرنت

آگاه   تیمیقه و صمعال ي شناختِ از رو  نی برخورداره، اما ذاتا از ا یعقالن  یاو از آگاه  شناسه، ی م
  . ستین 

  ن ی ا زان، یچون عز شه، یم  افت ی خدا هم  یدان شی در مفهوم پ نجایدر ا ی محبت رضامند حت پس
   محبت کردن هست.  شیاز پ یاو، به نوع  یدان شیپ

  ی محبت ازل  يجه یشما نت یدگیعالم. پس برگز ادیاز بن شیخدا از شما شادمان شد؟ پ یزمان  چه
   او نسبت به شماست! 

او   یو وقت ستندین  یهست که دوست داشتن یحالت محبت خدا نسبت به کسان  نیتری عال  نیا و
 .  فتهیم یاتفاق  ن یچن کنه، ی ما رو محبت م

https://fa.ligonier.org/

