درباره محبت خداوند
خداوند در انجيل خودش را به عنوان يك خداي مهربان به ما شناسانيد .خداوند يك قلب پر از محبت براي ما انسانها دارد كه ما
نه ليق اين محبت هستيم و نه خداوند براي اين محبت دنبال دليل مي گردد .حتي وقتي ما گناهكار نيز هستيم از محبت او
چيزي دريغ نمي شود ،و زماني كه ما گناهان خود را بشناسيم و به آنها إقرار كنيم ،او از طريق پسر خودش عيسي مسيح مي
خواهد كه ما را ببخشد .حتي عيسي به دنبال گناهكاران بزرگ رفت و آنها را به سوي خود فرا خواند تا آنها را نجات دهد .اين
محبت عميق خداوند كه او آن را از طريق عيسي مسيح به ما نشان داد در واقع يك نشانه اي از ايمان مسيحي مي باشد.
ولي از طرفي خداوند هيچ اجباري را به كار نمي گيرد تا انسانها اين محبت و لطف را قبول كنند و ايمان بياورند! خداوند به
مردم آزادي "نه" گفتن را هم مي دهد .براي شناخت محبت خدا نسبت به خودمان نبايد اين را در نظر بگيريم كه آيا وضع ما
در حال حاضر و در اين دنيا خوب است يا خير ،بلكه ما محبت او را مي توانيم از اين طريق متوجه شويم كه او پسر خود را
براي ما فرستاد تا ما به حيات جاودان برسيم و او ما را به سوي آسمان هدايت مي خواهد بكند .ولي با تمام اين سخنان ما بايد
نسبت به هر چيز خوبي كه در زندگي داريم شكرگزار بوده و اجازه داريم از خداوند بابت هر چيز خوبي درخواست كنيم ،هم
براي خود و هم براي ديگران.
)يوحنا ٣؛  (١٦عيسي فرمودند :خدا جهان را اينقدر محبتت نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که بر او ايمان آورد ،هلک
نگردد بلکه حيات جاودانی يابد.
)روميان ٥؛  (٨لکن خدا محبت ت خود را در ما ثابت میکند از اينکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بوديم ،مسيح در راه ما
مرد.
) ١يوحنا ٤؛  (١٠،٩يوحنا رسول مي نويسد :و محبتت خدا به ما ظاهر شده است به اينکه خدا پسر يگانه خود را به جهان
فرستاده است تا به وی زيست نماييم .و محبتت در همين است ،نه آنکه ما خدا را محبتت نموديم ،بلکه اينکه او ما را محبتت
نمود و پسر خود را فرستاد تا کفتارهٔ گناهان ما شود.
 ٠خداوند انسانها را بدون هيچ دليل و برهاني دوست دارد.
 ٠از روي محبت ،خداوند با ما سخن مي گويد ،بله او از سنفسس خود در ما دميده است و تكه اي از خود را در قلب ما نهاده و
هميشه و هميشه ما را فرا مي خواند تا به سوي او و اجتماع او بازگرديم.
 ٠او از روي محبت ،زماني را از شكوه خداوندي خود دست كشيد و بروي زمين به عنوان پسر زندگي كرد و همه توانستند
او را ببينند كه به عنوان يك انسان به دنيا آمد) .كريسمس(
 ٠از روي محبت ،پسر خداوند عيسي مسيح گناهان همه عالم را به گردن گرفت و مجازات گناهي را كه ما انجام داده بوديم
و ليق مرگ بوديم را پذيرفت .عيسي بخاطر گناهان ما به صليب كشيده شد .او خود را بروي صليب براي ما قرباني كرد تا
ما بخشش گناه خود را بدست آوريم .عيسي )قرباني( بره خداوند است .او با خون خود و مرگش ما را از گناه بازخريد و از
مرگ و شيطان رهايي داد .عيسي ناجي و رهاي بخش ماست) .جمعه سياه ،استرن(
پس بنابراين صليب به نوعي نشانه اي براي عدالت خداوند در برابر گناه است و همچنين نشانه اي محبت او نسبت به ما  -در
واقع به طور همزمان نشانه اي از مرگ و زندگي مي باشد.
خون عيسي از روي محبت و براي عهدي جديد جاري شد ،تا ما وارثان زندگي جاودان شويم) .متي ٢٦؛  /٢٧تيتوس ٣؛ (٤-٧
عيسي بنده رنجور و عادل خداوند است كه جان خود را براي قوم خود فرا كرد) .اشعيا (٥٣
عيسي از روي محبت براي ما آمد تا با رنج و مرگ خود به ما خدمت كند) .متي ٢٠؛ (٢٨
عيسي با زندگي معصومانه و فروتنانه خود عدالت خداوند را جاري كرد و به ما محبت را هديه داد .با اين كار عيسي ما نيز
در محضر عدل خداوند نيازي نداريم نگران مجازات بوده و بترسيم) .روميان ٣؛ (٢٣-٣٠
عيسي به عنوان شبان خوب و از روي محبت ،جان خود را براي گوسفندانش فدا كرد) .يوحنا ١٠؛ (١١
عيسي محبت بزرگي داشت ،او جان خود را براي دوستانش و براي ما فدا كرد) .يوحنا ١٥؛ (١٣
عيسي از روي محبت و براي تسلي به ما و نجات ما ،خود را پشتيبان تمام رنجورها و مردگان قرار داد و براي همه زمانها.
) متي ٥؛ (٤
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عيسي در برابر پدر و از روي محبت نسبت به ما فروتني و فرمان برداري را به كمال رساند تا خواست پدر كه همان رهايي
ما بود ،به انجام رسد .او تكليفي كه به عهده داشت به صورت كامل به انجام رساند و پيشگويي پيامبران را در مورد نجات و
مسيح ،تحقق بخشيد) .يوحنا ٦؛  /٣٨-٤٠متي ٢٦؛ (٣٩
 ٠خداوند از روي محبت تمام قدرت و جلل خود را در اين راستا هدايت كرد تا با ما عهدي غير قابل فسخ ببندد ،و به آن
عهد وفادار مي ماند و آن را به كمال مي رساند .او ما را به غسل تعميد فرا خوانده است .در غسل تعميد ما پيمان مي بنديم
براي بخشش گناهان ،نجات و رستاخيز از مرگ و حيات جاودان و بايد سرنوشت خود را به اين عهد واگذار كنيم .ما اجازه
داريم در مورد نجات و شفاي خود آگاهي داشته باشيم و همچنين بدانيم كه به آسمان خواهيم رفت .و اجازه داريم به خداوند
راجع به عهد خود يادآوري كنيم و در كنار او براي اين پيمان كار كنيم )تبليغ كنيم(.
 ٠خداوند از روي محبت به ما اين وعده را داده كه همه دعاهايي كه ما به نام پسر او مي كنيم را پدرانه گوش كند) .يوحنا
١٦؛ (٢٤ ،٢٣
)روميان ٨؛  ( ٣٨-٣٩يقين میدانم که نه موت و نه حيات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چيزهای حال و نه
چيزهای آينده و نه بلندی و نه پستی و نه هيچ مخلوق ديگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبتت خدا که در خداوند ما
مسيح عيسی است جدا سازد.

در جواب محبت خداوند ،ما نيز بايد به او محبت كنيم
يوحنا رسول نوشته است :عزيزان! همانطور كه خداوند به ما محبت كرد ،ما نيز مي بايست نسبت به يكديگر محبت داشته
باشيم .و هر كس در محبت بماند ،او در )راه( خدا مانده است و خداوند در اوست .بگزاريد به خودمان محبت كنيم ،چرا كه
او اول به ما محبت نمود .و اين همان محبت نسبت به خداست ،كه ما فرمان هاي او را نگاه داريم - .فرمانهاي او را از
روي محبت نگاه داريم و نه از روي ترس از مجازات خداوند ١ ) .يوحنا ٤؛ (٣ ،٥ /١٩ ،١٦
اول و
عيسي فرمودند :اينکه خداوند خدای خود را از صميم قلب و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبتت نما .اين است حکم ت
ص فحف انبيا متعلتق است.
دوم مثل آن است ،يعنی همسايه خود را مثل خود محبتت نما .بدين دو حکم ،تمام تورات و ف
اعظم .و ت
)متي ٢٢؛  ( ٣٧-٤٠و اين حكم من است كه همانطور كه من شما را محبت مي نمايم ،شما نيز به يكديگر محبت نماييد.
)يوحنا ١٥؛ (١٢
محبت نسبت به خداوند و هم نوعان ،در واقع بيان همان پندار نيك ،گفتار نيك و كردار نيك است .و همه اينها از ايمان شكل
مي گيرد و اينها ميوه ها و ثمره درخت ايمان است كه انتظار مي رود به بار آيد) .متي ٧؛  /١٢-٢١متي ١٢؛ (٣٣
پولوس رسول مي نويسد :محبت به ديگران بدي نمي كند و اين تحقق ده فرمان است) .روميان ١٣؛ (٨-١٤
در نامه اول به قرنتيان فصل  ١٣او مي نويسد :محبتت حليم و مهربان است؛ محبتت حسد نمیبرد؛ محبتت کبر و غرور ندارد؛
ت
سوءظن ندارد؛ از ناراستی خوشوقت نمیگردد ،ولی با
رفتار ناپسنديده ندارد و نفع خود را طالب نمیشود؛ خشم نمیگيرد و
راستی شادی میکند؛ در همهچيز صبر میکند و همه را باور مینمايد؛ در همه حال اميدوار میباشد و هر چيز را متحمل
میباشد .محبتت هرگز ساقط نمیشود ...اين سه چيز باقی است ،يعنی ايمان و اميد و محبتت .ا تما بزرگتر از اينها محبتت است .
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