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 محبت خدا

. اما آیا تا بهه حها     "خیلی دوستت دارم "محبت کرده و گفته باشند به شما ابراز با اشخاصی آشنا شده اید که بارها  شما نیز حتما 

وقتهی بهه    چگونه می تهوان آن را شهناخت؟   به راستی محبت واقعی  چیست و فکر کرده اید که منظور آن ها از این گفته چیست؟ 

بیاندازیم ره محبت حقیقی نگاهی به کالم خدابااقعی و حقیقی هستیم. می خواهیم درمحبت فکر می کنیم ، در جستجوی محبت و

 "در کتاب مقدس،  سه نکته اصلی درباره خداوند نوشته شده اسهت   او  ایهن کهه خهدا      تا بیابیم خدا درباره محبت چه می گوید؟

چون خدا روح است ، پس قابل رویت نیست و نمی توان او را با چشهم دیهد. اگهر خهدا روح نمهی بهود و       (. 2 42است.) یوحنا  "روح

دارای جسمی بود که بتوان آن را با چشم دید ، در نتیجه محدود می شد و نمی توانست در همه جا حاضر باشد. اما چون خهدا روح  

(. یعنی درسهت مخها ت تهاریکی اسهت. در     5 1است. ) او  یوحنا  "نور "دوم این که خدا   است می تواند آسمان و زمین را پر کند.

کالم خدا ، تاریکی و ظلمت نمایانگر گناه، شرارت و مرگ است در حا ی که نور، نمایانگر قدوسیت، نیکویی و حیات است. پس خهدا  

 "خهدا کتهاب مقهدس ایهن اسهت کهه      سومین نکته مهم درباره خدا در  نور است به این معنا است که خدا مجموعه بهترین ها است.

از این که خدا محبت است این  نیست که خدا دارای محبت است و محبت می کند بلکهه  ( . منظور 2 4)او  یوحنا است.  "محبت 

،محبت است. محبت کردن یکی ازخصوصهیات خهدا نیسهت  ، در واقهع تبیعهت و دات خهدا       منظور این است که خدا خود در واقع 

نه امروزه بسیاری از افراد درباره ی محبت خدا صحبت می کنند و ی هیچ گونه آشنایی با خدای محبت ندارنهد.  متاسفا محبت است.

امروزه ، بیشتر افراد محبت ا هی را یک احساس دوست داشتن که در مخلوقات است  و یا یک نوع  طت  ویا حتهی برخهی آن را بهه    

اما به همان شکل که سایر باورهای ما در باره خدا باید بر پایهه   بیه می کنند.یک حا ت احساسی خاص که بین انسانها رواج دارد تش

چهون   و شکل بگیرد. چرا؟ شود  است نیز باید بر اساس کتاب مقدس توضیح داده  "محبت  "کالم خدا باشد ، این موضوع که خدا 

د و در ضمن برخی از اشهخاص ههم کهه ادعهای     به ندرت به اشخاصی برمی خوریم که که آشنایی صحیح و دقیق از خدا داشته باشن

واقعا که محبت واقعی به خدا در چه سطح پایینی قهرار   روحانی بودن دارند از نظر استاندارد کتاب مقدسی در درجه واالیی نیستند.

آشهنا مهی    گرفته است! ما به ندرت درباره محبت عظیم خدا نسبت به برگزیدگانش فکر می کنیم. هر چه بیشتر ما بها محبهت خهدا   

 شویم ، و در می یابیم که  محبت خدا تا چه اندازه کامل، بابرکت، عا ی است قلبهای ما بیشتر به سوی محبت خدا کشیده می شود.

اسهت. یعنهی کسهی یها چیهزی       غیر قابل نفودنخست آن که محبت خدا  با هم چند جنبه مختلت محبت ا هی را بررسی می کنیم 

یا این که بتواند این محبت را به خود جذب کند. آن محبتی که شهما در   ،نبوده که باعث به وجود آمدن این محبت  و ابراز آن باشد

مخلوقی نسبت به مخلوق دیگر می بینید به  خاتر جذابیت چیزی است که در ترف مقابل وجود دارد، در حها ی کهه محبهت خهدا     

و شرط و رایگان است، بدون چشم داشت، محبت خدا خود به خودی است، در واقع انگیزه ای برای ابراز محبهت خهدا بهه     بدون قید

کهالم خهدا    مخلوقاتش وجود ندارد چون د یل اصلی آن که خدا محبت می کند در دات خود خدا گنجانده شده است و وجهود دارد. 

گتر از سایر قوم ها بودید برنگزید و محبت نکرد بلکه بهه ایهن د یهل  کهه شهما را      ی بزرممی گوید  )خدا( شما را به سبب این که قو

(. خهدا قهوم خهودا را از از  دوسهت     4-7  7دوست داشت و می خواست عهد خود را که با پدرانتان بسته بود به جها آورد.)تننیهه   

ود خداونهد بهوده اسهت را در او ایجهاد یها      داشت ، پس هیچ چیزی در مخلوق خدا نیست که باعث شود آن محبتی که از از  در خه 

( . در عین حا  کالم خدا مهی گویهد    5 1خدا از وجود خویش و بر تبق نقشه اا ما را محبت می کند)دوم تیموتاوس  جذب کند.

محبهت مهی    را به خاتر این که مها او را  پس خدا ما (.2 51ما خدا را محبت می نماییم زیرا که او او  ما را محبت نمود)او  یوحنا 

باید به این نکته توجه کرد که اگر ما او  خدا را محبت می کردیم و سهسس او مها را    نماییم محبت نمی نماید، بلکه درست برعکس.

که ما دوست داشتنتی نبودیم و حتهی دره   ختیار خودا نمی بود و ی چون زمانیدوست داشت ، در این صورت محبت خدا تحت ا

این موضوع بسیار مهم  که محبت خدا بدون نفود است. تا را محبت کرد.پس کامال روشن و مشخص اسای محبت در ما نبود خدا م

است و باید خوب آن را درک کنیم که محبت خدا نسبت به کسانی که از آن او هستند کامال جهدا از آن چیهزی اسهت کهه ممکهن      

در من چیزی هست که باعث بشود قلب خدا به سمت مهن جهذب   است در قلب آن ها باشد. ما باید از خود این سوا  را بسرسیم  آیا 

بشود؟! اگر منصفانه نگاه کنیم باید بگوییم  اصال و ابدا! در واقع درست برعکس این است ، همه آن چه که در من  هست  می توانهد  

 یچ یهک از آنهها چیزههای خهوبی    باعث پذیرفته نشدن من بشود ، مانند گناهان من، فسادی که در من وجود دارد، تباهی و .... که ه
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خود خوب باشم ، بها   خودی به من چگونه می توانم  نیستند که باعث شود خدا ما را به خاتر آن دوست داشته باشد و محبت کند.

ز ا "آدم"از نسل آدم گناهکار هستم و با دات گناه زندگی می کنم؟ باید به یاد داشته باشیم که وقتی جهد مها    توجه به این که  من 

کالم خدا می گوید  گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و ایهن گنهاه مهرگ را     فرمان خدا سرپیچی کرد گناه وارد جهان شد.

در تورات می خوانیم   همهه مها گنهاه     ( .2 42و  1 54به همراه آورد. در نتیجه همه گناه کرده اند و از جال  خدا محرومند.)رومیان 

نه تنها محبهت خهدا غیهر قابهل نفهود       دوم آن که   (.2: :های خوب ما نیز تمامی به گناه آ وده است.)اشعیا کار هستیم ، حتی کار

چرا محبت خدا ابدی است؟ چون خدا ابدی است و خدا محبت است، در نتیجه محبهت خهدا ههم     است بلکه این محبت ابدی است!

خدا در کالمش مهی گویهد  شهما را     ، محبتش هم آغاز و پایانی ندارد. ابدی است و همان تور که خدا آغازی نداشته  و پایانی ندارد

(. چه برکهت عظیمهی کهه خهدای ایهن      25 2همیشه دوست داشته ام، با مهر و محبت عمیقی شما را به سوی خود کشیده ام.)ارمیا 

مقدس می خوانیم   خهدا مها را    جهان حتی قبل از آفرینش جهان آنانی را که از آن او هستند مورد محبت قرارد می دهد. در کتاب

خدا به سبب محبت خود و بر حسب صالحدید اراده  قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی عیب باشیم.

واقعا که چه آرامش عظیمی در د  ما که متعلق به خهدا هسهتیم    (.1-2 5خویش  ما را مورد محبت خود قرار داده است.)افسسیان 

وجود می آید وقتی متوجه می شویم که خدا ما را از از  دوست داشته است و چون این محبت شروعی نداشته پس پایهانی ههم    به

سوم   محبت خدا در اختیار خود خدا است. یعنی محبت خدا خهود مختارانهه    نخواهد داشت و او ما را تا به ابد محبت خواهد نمود.

ی تعیین نمی کند. بنابراین خدا آن تور که می خواهد عمهل  نو هیچ کس برای خدا قانواست، چون خدا تحت کنتر  کسی نیست  

بنهابراین  ،می کند و آن چه که اراده می کند انجام می دهد. در نتیجه وقتی خدا  خود مختار است و در همان حها  محبهت اسهت    

مهم این است که بدانیم اگر بر فرض ، خدا تبق  محبت خدا هم خود مختار است. یعنی خدا هر کس را که بخواهد محبت می کند.

ن قانون محبت کند و دیگر آزاد نبود تا آن تهور کهه خوشهایند و تبهق     بت می کرد پس مجبور بود بر تبق آقوانین مخصوصی مح

رمود اراده خودا است محبت نماید. کالم خدا می گوید  خدا به سبب محبت خود بر حسب صالحدید اراده خویش برای ما مقدر ف

چهون هرچهه   اسهت.   نامحدود چهارمین نکته این است که محبت خدا (.1-2  5سیله عیسی مسیح محبت شویم.)افسسیان وکه به 

مربوط به خدا می شود نامحدود است.خدا نامحدود است و وجودا آسمان و زمین را پر می کند، حکمهتش نامحهدود اسهت چهون     

بهرای خهدا    ناهی است چون چیزی نیست کهه انجهام آن  داند، قدرتش نامحدود و الیتهمه چیز را درباره گذشته و حا  و آینده می 

ی نمی تواند به عمق آن پی ببرد و نمی توان انهدازه آن را بها اسهتانداردهای    سخت باشد، پس محبت خدا نیز حد و مرزی ندارد. کس

حمهت و بخشهایش وروتمنهد و در محبهتش     انسانی مشخص کرد. به همین د یل است که کتاب مقدس می گوید  خدا آن قهدر در ر 

و نیهز در   (1-2  4مها را بها مسهیح زنهده گردانید.)افسسهیان      ،نسبت به ما کریم است که گر چه به علت خطاهای خود مرده بهودیم  

ان ( می خوانیم   خدا جهانیان را آن قدر محبت نمود که پسر یگانه ی خود )عیسی مسیح( را داد تها هرکهه بهه او ایمه    2 :5)یوحنا 

سساس خداوندی را که محبتش به قدری عظیم است که نمی توان آن را تخمین آورد هالک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.

همان تور که خدا تغییر ناپذیر است در محبت خدا است. تغییر ناپذیرپنجم آن که  محبت خدا  زد و برای آن اندازه ای متصور شد.

کاستی به وجود نمی آید. در کالم خدا نمونه های زیادی درباره محبت تغییر ناپهذیر خهدا دیهده     هم تغییری دیده نمی شود و کم و

اگردان درباره او شک می کند و دیگری ههم سهوگند   می شود، برای منا  در شبی که عیسی مسیح تسلیم مرگ می شود یکی از ش

کالم خدا می گوید   عیسهی مسهیح کهه     این وجود  وند اما با انکار می کند ، همه از ترس فرار می کنند و پنهان می ش خورده او را

می بینیم که در محبهت ا ههی    (.52 5همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آن ها را تا به آخر محبت کرد.)یوحنا 

وید  یقیین دارم که نه موت کتاب مقدس می گ هیچ فراز و نشیبی نیست و چیزی نمی تواند در محبت خدا تغییری به وجود بیاورد.

و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری ، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی و نه بلنهدی و  

دا نه پستی و خالصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند مها عیسهای مسهیح آشهکار نمهوده جه      

ششمین ویژگی محبت خدا این است که این محبت قدوس است. این خصوصیت قدوسیت خداوند باعث  (.21-24  4سازد.)رومیان 

قدوسهیت   اس احساسات. بلکه این محبت بهر اسهاس  تی بوا هوسانه نباشد. محبتی شهوانی و فقط بر اسد که محبت خدا محبمی شو

( همین تور هم محبت خدا ههیچ  1 45ا هی است. همان تور که فیض خدا به وسیله نیکی مطلق خدا فرمانروایی می کند)رومیان  
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 "(، می گوید   خهدا 2 4است )او  یوحنا "محبت  "کالم خدا قبل از این که بگوید خدا  قدوسیت خدا عمل نمی کند.برخالف وقت 

کالم خدا می گوید   خداوند هرکس را که دوست دارد تادیب می کند و هرکس را به فرزندی می پذیرد (. 5 1است.)او  یوحنا  "نور

(. خدا به خاتر قدوس بودنش نمی تواند از گناهان ما چشم پوشی کنهد، محبهت خهدا یهک محبهت      54 :ه می نماید) عبرانیان یتنب

گی به ما ندارد و غیرقابل نفود است. خدا از همان ابتدا وقتی این محبت ا هی بدون قید و شرط است، یعنی هیچ وابست خا ص است.

آدم و حوا گناه کردند و از حضورا رانده شدند با این محبت بدون قید وشرط به دنبا  آن ها بود. چون این نهوع محبهت جزیهی از    

ر آن هنگام کهه مها هنهوز گناهکهار     دات ا هی خدا است.تبق کالم خدا  خدا محبت خود را نسبت به ما کامال وابت کرده است زیرا د

خدا ما را همان تور که هستیم دوست دارد و می خواهد ما را محبت کنهد، امها مها کهه      (.1 4بودیم مسیح به خاتر ما مرد)رومیان 

 آ وده به گناه هستیم نمی توانیم به همین شکل به حضور خدای مقدس برویم، پس قبل از آن باید از این گناههان پهاک شهویم. در   

این جاست که متوجه نهایت محبت خدا نسبت به خودمان می شویم، کالم خدا می گوید  اگرچه  که ههای گناهانتهان بهه سهرخی     

خداونهد در کالمهش مهی     .(5 54خون است ، اما من آن ها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم)اشعیا 

اهان خود مرده بودید و در راه های کج این دنیا قهدم مهی نهادیهد و دسهتخوا شههوات      علت خطاها و گنبه  گوید  در گذشته شما 

جسمانی و اسیر تمایالت و افکار نفسانی بودید و مانند سایر آدمیان سزاوار خشم و غضب  خدا بودید اما خهدا آن قهدر در رحمهت و    

را بها مسهیح زنهده    مها   ای خود مهرده بهودیم امها    بخشایش وروتمند  و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاه

اکنون می بینیم و می توانیم  درک کنیم که خدا محبت است و ایهن محبهت خهدا در حهرف و تعهارف       (.1-5  4گردانید.)افسسیان 

 دان بخشهد نبوده و نیست بلکه خدا در عمل به ما نشان داد که من و شما را دوست دارد و می خواهد ما را محبت کند و حیات جاو

 و این کار را در تو د، صلیب و قیام عیسی مسیح برای ما انجام داد .

  


