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 القدس و کار او روح 
 عامفیض : 8درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

اله  حاال درس  جد نظام   اتیدر  کامالً  بخش  به  ز  میرس ی م  ي د یمند  بهش    اتیاله  ي رمجموعه یکه  که  هست 
متداول و روزانه    يکلمه   کی   نیااز افراد ناشناس باشه.    ی لیخ  ي کلمه ممکنه برا  نی. حاال امیگیم  یشناس نجات

 مربوط به نجات ماست. ی طالبن شامل مهست، چو ی مهم یل یخ يبه کار بره، اما کلمه  سایکه در کل  ستین

 د یعهدجد   ی ونانیفعل در    ک یهست، که    "ي ُستزوما"  ای  "سُتسو"  ی ونانی  يبرگرفته از کلمه   "یشناس نجات "  يکلمه 
ما    پسهست.    "سوتِر"  ي، کلمه "نجات دهنده"  یعنی فعل    ن یا  یهست و حالت اسم  "افتنینجات  "  ي به معنا

برگرفته    میرو دار  یشناس نجات اکه  به نهیاز  نجات صحبت    يمقدس درباره کتاب   یطور گذرا بگم که وقت . فقط 
 . کنهی باره صحبت م نیشکل در ا کیاز   ش یب کنه،ی م

  ي شدن توسط خدا، وارد رابطه   ه یفد   ی عنی  اش ییدر حالت غا  افتن،ینجات    ای  "نجات"که از اصطالح    م یعادت کرد  ما
رو   یکه خدا کس   ن یا  يمقدس، برادر کتاب  اما   . میاستفاده کن  افت، ینجات بخش شدن با او که تا ابد ادامه خواهد  

و    يجد   تیاز موقع  یبه هر نجات  "افتنینجات  "  يداشته باشه. کلمه   يمختلف و متعدد  یمعان تونهی نجات بده، م
از    اگر .  د یافتیشما نجات    د،یشد   ا یکُشنده اح  ي ماریشما از ب  اگر   . کنهی فالکت بار اشاره م  ط یاز شرا  ایوحشتناك  

و در ادامه به    نجاته  کیمقدس  از فالکت، از لحاظ کتاب   یی. هر رهاد یافتینجات    د،ی افتی  ییاسارت در جنگ رها
که ما از اون نجات    ی لحاظ، فالکت بزرگ  ن ینجات هم هست که از ا  یی پرداخت. اما جنبه نها  م یخواه  تش یاهم  ل یدل
 از جانب خداست. م،یافتی

پس    م،یافتی  ییرها  زه،یریکه فرو م   یخشم  نیاز ا  و   میافت ینجات    يا در روز داورشم خد با خ  ییارویما از رو  یعنی
که    ،یشناس نجات   ينه ی. اما حاال در زممیافتیهست که ما از اون نجات    یخدا هم نجات دهنده ماست و هم کس

  ض یات)، مفهوم فالحاص  اتی(مخصوصاً در اله  میکنی و مطالعه م  م یدی مون قرار ممسائل نجات رو در مرکز توجه 
 هست.

مشاهده رو انجام داد که    ن یبار ا  ک یاستادم دکتر برکوفِر،    بودم،   سانسیفوق ل  ي در هلند دانشجو  ی وقت  ادمه ی  من
که از ابتدا تا انتها، نجات از    د،یدو رو د   ن یا  ن ی. و او ارتباط بيشکرگزار  ات، یو جوهره اخالق  ضه یف  ات،یجوهره اله

 از رحمت و محبت خدا عطا شده. گانیبلکه به را م،یقش باش یال ای م یاریه دست بما بکه   ستین ي زیخداونده و چ

و عدالته. عدالت به دست   ضی ف ن یفرق ب م، یکه در نظر دار ي ز یچ نیاول م، یکنی صحبت م ض یف  يدرباره   یوقت  اما
به    م،یکنی فکر مدالت  به ع  ی . و معموالً وقتشهیبه شخص داده م  ییارهایبر اساس مع  ای  م یاون  يسته یشا  ای  ادیم

م   اریمع فکر  درباره   یوقت   و   .میکنی اعمال  م  يپولس  ما  م  سه،ینوی نجات  وضوح  نجات    گهیبه  اعمالمون  با  اگه 
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.  ستیکه از اعمال ن نه یا ينشون دهنده  ن یا ضه،ی. اما چون از ف بودی نم ض یصورت نجات ما از ف نیدر ا  م،یافتیی م
 دست آوردن هست.  به   ای یستگ یشا ار یمع یاما عدالت مربوط به مطابقت با نوع

اون رو به دست    م،یاون رو ندار  یستگ یشا  م،یستین  قشیهست که ال  يزیچ  ض یکه ف  گمیم  سه یاز لحاظ مقا  من
رو    یکه انجام بده. ما سخنان خدا به موس   ستیمجبور ن  ای. او هرگز ملزم  دهیم  گانی که خدا به را  هیزیچ  م،یارینم
رحم خواهم فرمود بر هر که رحم  "گفت:    دانقل قول شده که در اون خ  ان یولس در رومکه توسط پ  م یاریم ادیبه 

 "کنم.

چون    م، یرو درك کن  نیمهمه که ا  یلیو خ  ست،یدرخواست ن  ک یهست و هرگز    یاله   ازیامت  شهیهم  ضیف  نیا
به    گه ید  ي زهای چ  ایتر  به  ی زندگ  د یبا  ،کوستیرو به ما بدهکاره. و اگه او واقعاً ن  ي زیکه خدا چ   م یکنی بارها فکر م

هست،    ی بده  نیا  د یباشه که اگه فکر کن  ادتون یرو به ما بدهکاره،    ي ز یخدا چ  میکه فکر کن  يا. لحظه دادی ما م
 .د یکنی فکر نم  ضیبه ف  گهیشما د

شخص    نیاگه خدا خشنوده که نسبت به ا  ی. و حتستین  ی هرگز بده  ض ی. چون فد یکنی به عدالت فکر م  شما
شخصه، چون خدا نسبت   ن ینسبت به ا  ض یچنان فهم نیکنه، ا غی در گهید   یرو از شخص ضیف نیباشه و ا  اضیف

هم بده، چون    ياگه ید  کسرو به    ضیف   نیمجبوره که ا  جه یکه درنت   ستیمعنا ن   نیداره، به ا   ض یشخص ف  ن یبه ا
حاکم    ضیرحمت و ف   يبلکه درباره  م،یکنی عدالت صحبت نم  يدرباره   م، یکنیالزام صحبت نم  يجا درباره   نیما ا

 .  میکنی صحبت م

هست که خدا با    یزمان  نی. امیاریبه دست نم  ای  میستین  اش سته یهست که شا  یلطف  ض، یف  کیکالس   فیتعر  پس
  یی ادعا  چیه  م،یکنی صحبت م  ضی ف  يرباره خودمون که د  یستگ یکه ما با شا  یقیبه طر  کنه،ی لطف با ما رفتار م 
بخش قائل    نیدر ا  د یکه با  يزیتما  نیاول   ض،یف  يهاآموزه   يدرباره و درسمون    اتی. حاال در الهمینسبت به اون ندار

جا در    نیدر ا  زیتما  نیقائل بشه)، اول  زیتما شهیکه هم دانهیاله  کی  يبرجسته   یژگی و  نیباشه که ا  ادتونی(  میبش
   .مینامی خاص م  ضیعام و ف ضیهست که ف ي زیچ ن یهست و ب یمهم  زیتما ض، یرابطه با ف

  کنه ی اشاره م  یض یبه ف  نیهست. ا  یجهان  باًیشده که تقر  دهیعام نام  ل یدل  نیعام به ا  ض ی خاص. ف  ضی عام و ف  ضیف
  ض یاز ف  ز یمتما  کنه، ی که به نوع بشر عطا م  ی. رحمت و مهربانکنهی عطا م  ض یها بدون تبعانسان  ي که خدا به همه 

 .  دهیم افتگانیهست که خدا به نجات  ه یخاص فد 

  ت یمش  يمقدس درباره کتاب  ی وقت  مثالً.  میکنی طور گسترده تجربه مما به   يخداست که همه   ضیعام، ف   ضیف  پس
قدر برامون مهمه  . چه د یفکر کن  ن یلحظه به ا  ک ی. حاال  ارهبی باران بر عادالن و ظالمان م   گه یم  کنه، ی صحبت م   یاله

   م؟ی نسان زنده بمونتا به عنوان ا  میخاص، باران داشته باش  يها طور مرتب و در دوره که به 
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م  یمحصول  پرورش  نم  م، ید یکه  فراموش  هرگز  من  هست.  وابسته  باران  وقت  کنمی به  فلور  ی که  مشکل    دایدر 
اونجا    د یبخش با  نیدر ا  یهر کس   -شد   ه یکُشنده شد و کل بخش تخل   ي منجر به آتش سوز  ن یا  م،یداشت  یخشکسال

 . کردی م ی رو خال

روز که من در    ک یو    کردند ی بارش باران دعا م   يو مردم برا   میکردی م   یها زندگآتش  نیا  ک یکه ما نزد  ادمهی  و
  س یو هورا اومدند و کامالً خ  اد یگلف با داد و فر  نیاز زم  یت یدفعه جمع  کی  کهبودم    يگلف در اتاق ناهارخور   نیزم

شروع   بازها باکه گلف  دمی گلف ند  نیدر زم  میکه من هرگز در زندگ هی زیچ نیشده بودند، چون رگبار زده بود و ا
 هورا بکشند!  یبارندگ

گلف رو ترك    نیان زماگر مجبور بشن به خاطر طوف  گن،یم  ییزایچ  کیلب    ریو ز  زننیغر م  یها همگ اون   معموالً
هست که ما قدرش    يزیباران چ  خُب،.  دند یکشی بود و همه هورا م  د یشد   یلیخ  یخشکسال  ط،یشرا  نیکنند، اما در ا

ماما کتاب  م، ی دونی رو نم بر عادالن و ظالمان م  گه ی مقدس  بارانش رو  شهر، دو    ک ی. ممکنه شما در  بارهی خدا 
و تا حد ممکن    یرمذهبیکامالً غ   يگر یوقف شده و متعهد به امور خدا باشه. د  یکی  د یشا  .د یکشاورز داشته باش 

هر    پس  کنه،ی م  ياریرو آب  نیزم  اش،ییکویدارند و خدا با ن  ازیمحصوالتشون به باران ن  يپرست باشه. هر دو برابت
 که اون رو به دست آوردند. ن ی. نه به خاطر ابرند ی بارش نفع م  نیدو از ا

و بر عادالن    بارهی که محصوالتشون رو پرورش بده، بلکه خدا باران م ستند یبارون ن  قی ها واقعاً الاز اون   کدوم  چیه
.  بارهی که باران بر برادران عادل و برادران ظالم م گهیم   یمیقد   ياشه یکل  يطور که جمله . همانبارهی و ظالمان م

 دارند.    اریرو در اخت عادل ران که برادران ظالم معموالً چتر براد نه یمشکل ا

ها خواه اون   زه، یری که خدا آزادانه بر مردم م  کنهی اشاره م  ی و لطف  ایو مزا  یعام به مهربان  ض یبه هرحال، ف  اما
اما   ایباشند    مانداریا ا  نباشند.  درباره   ن یما  فقط  نم  يجا  درباره میکنی باران صحبت  ز  ي. ما  صحبت    ياد یلطف 
  م ی نیبی ما م و.  شنیمند ممشارکت ندارند، از اون بهره   یشخص   يه یفد  قیکه با خدا از طر  ییهاکه انسان   میکنی م
بقا    يکه برا  هییاهزیچ  نیا  يو نظم و همه   تیو امن  یو سالمت  اتیح  يه یهد   کنه،یکه خدا عطا م   ییزهایچ  نیا
تا خلقتش رو حفظ کنه. خدا از زمان سقوط انسان، کامالً کل نسل    دهیهست که خدا انجام م  ي کار  م، یدار  ازین

 حفظ کرد.  وزتا امر   یبشر رو نابود نکرد، بلکه نسل بشر رو حت

که همه در    دونم ی من م  .مید یها دانسان   یخدا بر استاندارد زندگ  ضی ف  ر یرو صرفاً بر تأث  ی شرفتیپ  خ،یما در تار  و
و    ستند یاستاندارد برخوردار ن ی از زندگ کای. همه در آمرشنیمند نمبهره  یزندگ  يبرا  یکسانیاز استاندارد  ایدن نیا

اول استاندارد  آمر  یزندگ   يه ی قطعاً  بخش   یل یخ  کایدر  از  و    استیدن  يگه ید  يهاباالتر  مفرط  فقر  در  مردم  که 
 .کنند ی م ی زندگ د یشد  تیمحروم 
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مناطق    يعمده   يهابهتر از بخش  ی معموالً به طرز مهم  ، یزندگ  ت یفی مناطق، انتظارات و ک  ن یدر ا  ی هرحال، حت  به
  ي زیچ  نیترمهم   و  تر و بهتر شده.آسان   خ،یتار  شرفتیبا پ   یگذشته هست. پس زندگ  يهادر قرن   ایدن  تیپرجمع

  ي ویامور دن  لیتحص  ایبه علم  صرفاً اون رو    ي اری(که بس  ختهیرو برانگ   یزندگ  ط یو بهبود شرا  یکه بهبود زندگ
 .می در دو هزار سال گذشته نگاه کن  ایبر دن ی حیمس  يسایکل ر یبه تأث د ی)، ما بادنینسبت م

تار  د یش ی متوجه م   شما و ساخته شد.    ج ییته  ی حیطور عمده توسط جماعت مس به   خ، یکه جنبش پرورشگاه در 
تحص  مارستان،یب  جنبش اول   یلیجنبش  کلتوس   ه یقرون  ته  ک یتحر  سایط  حت  جییو  و  به    شرفتیپ  ی شد  علم 

رو شخم بزنند و کِشت کنند و    نیشد که معتقد بودند که مسئولند زم  جییته  یانیحی توسط مس  اریبس  يهاقیطر
 کرده.   یباشند که خدا به ما ارزان اره یس  نیا يبرا ی حفظ کنند و ناظران خوب

بر شرر   یحیمس  يسایکل  ر یتأث  خیاگه ما تار  پس   ي حوزه ها  نیا  يو همه   الت یرحمت، تحص  ات،یاخالق  ت، عیو 
  ت یفیدر واقع ک   کنند،ی م  ح یرو تقب  ایمذهب بر دن  ری که تأث  یکه نسبتاً برعکس کسان  مینیبی م   م،یمختلف نشون بد 

   افته. یبهبود   تی حیمس  ریطور گسترده با تأثبه  اره،یس  ن یدر ا  یزندگ یکل

ا از مس  شه یهم  یح یو مس  سایلکه ک  نه یا  لشیاز دال  ی کی  ه؟یطورن یچرا  بگ   حیفراخوانده شده که    ره،یسرمشق 
  م یفراخوانده شد   م،ی دار  یح یمس  یکه زندگ   ی انیحی. و ما به عنوان مسرهیگی از خدا سرمشق م  حیطور که مسهمون

 شدن به صورت خداست. دهیمفهومِ آفر نی . امی ریکه از خدا سرمشق بگ 

که نگران رفاه   میهم فراخوانده شد  ما  ه؟یما چ  تیبه خداست، مسئولنسل بشر مربوط  ی عام و رفاه کل ض یاگه ف و
مورد، دشمن شما) برهنه است،    نیدر ا  ی حت  ا یشما (  يه یاگه همسا  گهی م   ی سی. در واقع، عمینسل بشر باش   یکل

مالقاتش  و    د یدر زندانه، بر  اگه  د،یبد   یدنیو اگه تشنه هست، نوش   د یاگه گرسنه هست، غذا بد   د،یبه او لباس بپوشون
 . د یبه او خدمت کن ماره،یاگه ب  د،یکن

 ساش یبه کل   یسیکه ع دهیرو نشون م   یت ی)، اولوکوین  يدر خدمتش (مثالً در داستان سامر  یسیکه ع  مینیبی م  و
به    عقوبینوع بشر هم باشن.    یخاص بشارت توجه کنند، بلکه متوجه رفاه کل  ضیداده که نه تنها نسبت به عالَم ف

 زنان هست.  وه ی و ب مانی تیتفقد از    گه،یم یچ نیراست مانیا يره ما در مورد جوه

  ی حیدر صد سال گذشته در جماعت مس  ی بیکه طالق عج  ن یا  .دمیم  حیتوض  لیدل  کینکته رو با    نیمن ا  حاال،
افتاده.   اله  19بحران در قرن    ک یاتفاق  به   19قرن    برالیل  اتیبا ورود  افتاد، که  طور عمده جوانب مافوق  اتفاق 

 رو انکار کرد.  ره یو غ  حیمس ت یالوهکفاره،  ز،یرو رد کرد و تولد از باکره، رستاخ یحی مس مانیا یعیطب

داشتند که در    ياد یپول ز  ی رو رد کردند، ول  یخیتار  تیحیدچار بحران شدند که اساساً مس  لیدل  نیها به ااون   و
که از    ن یا  يشده بود، پس برا  يگذار  هیدرهمه جا سرما  ییسایها و مؤسسات کلها و برنامه ها و ساختمانشغل

 .کردند ی م  می تنظ سایکل يبرا رو  يد یجد  يکار  يامه برن د یباشند، با ابیکام  یاجتماع دگاهید
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از مستمندانه    يریدستگ   نی ا  وهست    تیدر مورد کمک به بشر  نیو ا  میدار  يکار  يها گفتند که ما برنامه اون   خُب،
  ک ی":  گفتند ی ارتدکس م   انیحیکردند. و مس  د یبشارت تأک  يبه بها  یاجتماعکار    يها بر مراقبت از برنامه و اون 

کل د یلحظه صبر کن مافوق طب  سای!  در مورد سؤاالت  با  یشخص   يمصالحه   ي برا  یعیهنوز  ما  و    باًیتقر  د یهست 
 ". میکن ي ری جلوگ اد،ی به طرفمون م هابرال ی که طرف ل ي تا از انکار می نبشارت دو برابر ک يتالشهامون رو برا 

  ، یتوجه اجتماع ،یاَه، خدمات اجتماع"گفتند:  یبشارت يساهایاتفاق افتاد که کل ییدر جا  یعیرطبیشقاق غ نیا و
ها و  که توجه به جان   ی. درحالبرالهیل  يکار  يبرنامه   کی   نی. ابرالهیموضوع ل  هی  نینوع بشر، ا   ی توجه به رفاه کل

 "شما. يهر دو  ينه لعنت بر خا": گفتیم د،یشنی و م ر  نیا ح یاگر مس ".ساستیکل  ی دغدغه واقع ، ینجات شخص

  ن یعام هم فراخونده شده. و ا  ض یخدمت ف  ي برا  بلکهخاص فراخونده شده،    ضیخدمت ف  ينه تنها برا   سایکل  چون
  ي ازهاین  ر یکه درگ  میباش   ي نگران افراد  م،یباش   ینگران گرسنگ   م،ینگران فقر باش   د یبا  ی حی ما به عنوان مس  یعنی

 . میها کمک کنبه اون  بتیمص   نیچون خانه و لباس هستند و در اهم  ،یگزند  يه یاول

و شن  نیاول  ي برا  دز یا  يمُسر  يمار یب  یکه وقت   ادمه ی  من ادعا م  یکسان  دم یبار شروع شد    ی ح یمس  کردند ی که 
 نخواهند کرد.   ي کار دزیا انی قربان  يبرا  گفتند ی هستند، م

و گناه    ز یشرارت آم  یبه خاطر سبک زندگ  دزیخُب، چون ا"تند:  ها گفو اون   "د؟یگی رو م  نیچرا ا"من گفتم:    و
من   و  ".میکن تیاز اون حما میتونیمنتقل شده و ما نم رهیو غ ییگراعمل همجنس  ایمواد مخدر  قیآلود و از طر

بب  ی ! اگه کسد ی لحظه صبر کن  ک ی"گفتم:   ب   د ینیرو  ن  ي و در چاله   مارهیکه  او  از  که    د یپرس ی ممرگ فرو رفته، 
و هر    د یبکش  رون یچاله ب  ن یها رو از اکنه که اون   د یشما را مق  د یبا  ح یمس  محبت چاله.    نیا  ي افتاده تو   ي طورهچ

 ".نهیهم يتماماً درباره  کو ین ي و داستان سامر د،یانجام بد  د یتونی که م  يکار

  ی . اگه کسستمین  ط یرحمت خدا باشند. من واجد شرا  افتیدر  ایخدمت شدن    ط یکه همه واجد شرا  ست ین  طورنیا
. و شما هم  ستمین ط یکنه، پس من هم واجد شرا افتیرو در  سایکه رحمت کل  ستین  ط یگرفته، واجد شرا دزیکه ا

 . میکنی م افت یدر ضی رحمت رو بر اساس ف نیا يا یما مزا يچون همه   .د یستین

در    ی کس  ن یآخر  د یبا  ،میخاص بنام  ضیف   ای  رعامیغ  ضی ف  م یتونی که م میکرد  افتیرو در  ي زیمخصوصاً ما که چ  و
  خوامی که م  ياگه ید  ي. حاال، نکته میها عطا شده، اجتناب کنطور عام به انسانکه به   ی که از رحمت  میباش   ایدن

 .  هی حیمس  يسایبزرگ در کل يمشاجره  يمطرح کنم، نکته 

مذاهب    ی حت  ا یمذاهب مخالف    ا یشونه به شونه با بت پرستان    ایدست به دست    تونهی م   ی حیمس  ک ی  ی زمان  چه
که    ییهابا انواع انسان   د یبا  ی حیمس  م،یرس ی عام م  ضیبه موضوع ف   ی گفت که وقت  فِریِش  س یفرانس  سته؟ یمرتد با

 رزم بشه. هم  ستند، ین یحیمس
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کارت    ا یآ  د، یتظاهرات کن  ن یسقط جن  يکه برا  ن ی. قبل از اد یکنی حقوق طفل متولد نشده تظاهرات م  يبرا  شما
که به    ی عامه. و من در کنار کس  ض یف  ي مسأله   نیا  د؟یکنی چک م   ستاده، یارتون ارو که در کن  ی شخص   تیعضو
ها نگران  اگه اون     اگه مجبور بشم،   ستم،یای م   وهای. در کنار پرستندگان د ستمیای عصر نو اعتقاد داره، م  تیمعنو

 .ستمیای م  یتظاهرات عموم نیافراد در ا نیا يمتولد نشده هستند، من شانه به شانه   طفل یرفاه کل

 يجلسه   نی. حاال، اگه امی کن  تیو از مردم حما  می کمک کن  د یطور عام باعامه که ما به   ض یف  يعرصه   ن یا  چون
  ی پرستش  يجلسه   کی من شانه به شانه در    ایآ  ستم؟یشانه به شانه با  ،یطانیش   نییآ  يبا اعضا  خوامی م  ایپرستشه، آ

 خاصه.  ضیف  يقلمرو ن یکار رو بکنم، چون ا نیا  تونمی نم نه. من  ستم؟یای ها مدعا با مسلمان يصبحانه  ای

. مربوط به محبت خداست.  شهیآخر، چون زمانمون داره تموم م  ي. نکته میدو رو درك کن   نیا  نیفرق ب  د یما با  پس
مون    ي بعد   يدر جلسه   شتری (که ما ب  ده یمشاهده رو انجام م  نی)، پولس ا9  ان یکه (در روم   میشنوی م  انیما در روم 

 "را دشمن. سو یرا دوست داشتم، اما ع عقوب ی "کرد)  م یخواه یرس بر

دوست    ي طور  عقوب ی  یه که از جهتقدر که مشکل ساز باشه، معلوم که داره، هر چه   ی متن هر مفهوم  نیا  حاال،
با مفهوم معروف ما که خدا همه رو دوست داره و همه رو بدون    ن یدوست داشته نشده. پس ا  سویداشته شده که ع

 داره.    یشرط دوست داره، چه ارتباطو  د یق

دا و محبتش از  خ  يخواهانه  ری محبت خ  ن یجا دوباره ب  نیو شرط دوست نداره، اما ا  د یاو همه رو بدون ق  خُب،
 . می شیقائل م ز یخودش تما يخوشنود  ي رو

  ی عنیوده،  نفر از خودش خشن  ک ی  م یگ یم  ی کلمه گرفته شده. امروزه وقت  نیهم  تر یم یکلمه از قالب قد   نیا  حاال،
  ک ی. محبت نستین نیجا منظور ا نیامتکبره.  ی و به نوع دونه یاو واقعاً خودش رو برتر م د،یدونی م  ه،ی از خود راض

 هست. یموجودات انسان  یخدا و توجه او به سالمت کل یکل   یخواهانه، مربوط به مهربان

که آفتاب بر    کنهی م  ياو کار  م،یکنی مکه ما صحبت    یگفت خدا همه رو دوست داره، از لحاظ  شهیلحاظ، م  نیا  از
 . ده یبه همه م ضیرو بدون تبع  یی غذا يو ماده  ات یهوا و نَفَس و ح يه یهمه بتابه. او هد 

  ح یکه عمدتاً بر پسر محبوبش، مس  یمحبت  اوست.  يدهنده  هی خودش مربوط به محبت فد   ي خشنود  ياز رو  محبت
شدگان داره،    ه ینسبت به فد   یهستند. خدا محبت خاص ح یکه در مس  شه یم يجار  یکسان يتمرکز کرده و به سو 

  چونخاص خداست،    ضیعام خدا و ف   ضیف  نیاز فرق ب  ياگه یبخش د  نینداره. و ا  ا یدن  يه یکه نسبت بق  یمحبت
 . میکنیمحبت خاص خدا هست که ما در نجات تجربه م  يمقدس درباره در کتاب  ی شگفت کی
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