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 محبوب خدا 
 محبت آگاپه   : 9درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

محبت   م، یکرد یرو بررس میکنی م  زیمتما  ات یکه در االه یگذشته، ما نوع سومِ محبت  ي ه در جلس
در مورد محبت خدا صحبت   ق یکه ما به سه طر کنمی رو مرور م ن یرضامند خدا؛ و باز هم ا

  د یخدا و سوم، محبت رضامند خدا. ما نبا  يهکوکاران یخدا، محبت ن   يهرخواهان ی: محبت خمیکنی م
که در   یسه نوع محبت ي هگهگاه از منبر دربار ان یحیمس يه که هم  يزیرو با چ محبتسه نوع  نیا

   ! میریاشتباه بگ دند، یوجود داره، شن یونان یزبان 

مراقب    دیبا  کنه، یکتاب مقدس از محبت صحبت م  یوقت   دیشنوی هست که م  جیموضوع را  کی   نیا
  . میقائل بش زیتما شده، ان یباستان ب  ی ونان یکه در  یانواع مختلف محبت نیب  میباش

  .  میبنداز یاونها نگاه  تیمحبت و اهم يه به اون سه واژ میخوایامروز م و

  ه یاسم  یگرفته شده و سوم  ن»یلِیکه از فعلِ «ف  هیاسم  ، یواژه، اسمِ «ِاروس» هست. دوم  نیاول 
 : «آگاپه».  مید یکه اکثراً شن

 .  دید شهیباستان م  ی ونان ی«محبت» در زبان  ي هستند که برا ياسه واژه  هان یا پس

  يه پروژ م، یدار یکتاب مقدس ی ونان یواژگان در زبان  يهمطالع  يکه برا يابزار نیبهتر حاال، 
شده   انجام  تِلیک دِیعهد جد ی اتیبه نام فرهنگ لغات االه تلیگرهارد ک يِریکه به سردب  هیمیعظ

جامع   یق یانجام تحق يبرا  ییهاتیمسئول  ایدر سراسر دن  دیعهد جد نیکه در اون به محقق
 موجود از دوران باستان داده بودند.  اتیادب  يه خاص در هم یونان ی ي ها واژه  اربردک يه دربار

  ی اونها بررس  د، یکن دایپ مان یا  يبرا يد یعهد جد يه مثل واژ دی هد جددر ع يااگر شما واژه پس
  ن یمتأخر و در ب  یونان یشاعران  نیو بعد از اون ب  ي هومر یونان یواژه چطور در  نی که ا کنندی م
  ي ه منظورم ترجم   د، یچطور بوده؛ ببخش  دیکاربرد داشته، و کاربردش در عهد جد   یونان ی  لسوفان یف
کنند که اون در   ی م یسپتواجِنت هست؛ بعد بررس  ای ی هفتادگان  يهترجم  ق، یعهد عت یونان ی

 آخر.   یال  نطوریو هم هیاول  يسا یها، بعد در کلچطور استفاده شده، بعد در رساله  لیاناج

. همونطور که بارها به  دی اون واژه دار  یاز معن  یتموم بشه، درك جامع   قتون یتحق  یکه وقت  يطور
کتاب   نیکه خودشون منتقد يافراد  ، یعلم نیابزار توسط منتقد  نیاگرچه ادانشجوهام گفتم، 
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هست که    يای ق یابزار تحق  نیتری عال   نیا   ، یعلم  دیاز د  نحالیمقدس هستند، به وجود اومده، با ا
که در متن کتاب   ییهاواژه  یاز معن قیعم یبه شناخت  دن یرس يبرا ی حیمس يهادر پژوهش 

 مقدس اومده، وجود داره. 

که اون مدخل خاص رو پژوهشگر عهد   دینیب ی م  د، یجستجو کن تِلیآگاپه رو در ک يه شما واژ راگ
 اِتِربورت اِستافِر نوشته.   د، یجد

که در    يمشهوره؛ و کار   ، یونان یدر زبان    ن یو همچن  د یعهد جد   ات ی در االه  قاتشیبه خاطر تحق  اون 
«اِروس»   یونان ی يه واژ یمعن  یرو صرف بررس یکه اول از همه زمان  نهی ا ده یاش انجام ممطالعه

 .  کنهیم

به عنوان   تونهیکه م هیونان یدر زبان  یمهم يهاما چون واژ ومده، ین  دیاِروس در عهد جد يه واژ
 شن، یانواع مختلف محبت تفاوت قائل م  ن یب   های ونان یکه    یی بشه، و از اونجا   ف یمحبت ترجمه و تعر

 .  میاز اون داشته باش ییدرك ابتدا کی مهمه که 

چون اِروس   م، یریگیم ی ونان ی يه واژ نی رو از ا ی شهوان  ا ی  ک» ی«اِروت يهما واژ  ، یسیزبان انگل در
 .  هیجنس یفرع  میکه مملو از مفاه یداره، محبت  یاشاره به محبت جسمان 

 هم با خودش داره.   ی طان ی، بار شمحبت، اِروس يه واژ ک، یکالس یونان یبلکه در   ن، ی نه فقط ا اما

به خصوص    شده؛ی جشن گرفته م  یپرستبت   يهان ی بوده که اغلب در آئ  یدر واقع اون نوع محبت  و
جهان باستان که مردم محبت رو با مست کردن و پر کردن   ی اش یمعبد و مجالس ع ي گریدر روسپ

  شون یجنس التیکه در ابراز تما دن یرسی م  ییجاو به  گرفتنیجشن م ذی لذ يشکمشون از غذاها 
بود   ی انگار محبت یو به نوع کردن؛یم لیتبد یاش یو اون رو به مجلس ع شدندی م ختهیگسلجام 

 . بود یطان یش ریتسخ یشرارت و حت ریکه تحت تاث

  ر یصورت گرفت تا اون رو تطه  ییهاکرد، تالش   دایباستان بسط پ  يایواژه در دن   ن یکه ا   همونطور
 کنند. 

رو از    يارانه یکردند هر مفهوم شر  یاِروس، سع   يه و ارسطو، هر دو، در استفاده از واژ  افالطون 
 اون پاك کنند.  

اما بدون اون داللت   شد، ی استفاده م  ی شهوان  ق یو عال ی عبارات شهوان  ان یب  ي از اون برا هنوز 
 که همراهش بود.  يارانه یشر یمنف
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کردن اِروس رو   دایبسط پ  ریپردازه تا س  یطور مبسوط بهش ماستافر در مواجهه با اون، به  پس
محبت استفاده نشده،   يواژه برا  نیا  میخاطر که ما درك کن  نیفقط به ا  گم، ینشون بده؛ اما بازم م

  ي هالسوف یچه پس از اون که توسط ف رانه، یبا مفهوم شر  شیاز افالطون  ش یچه در کاربرد پ
 وجود نداره.   دیشد، و همچنان در کتب عهد جد  ر یتطه یونان ی

 و آگاپه است.   ن یلِیف یعنیمحبت،  يهگ یدو نوع د د، یکنی م دایپ  دی که در عهد جد يزیچ

  د ی در عهد جد  ي از اسمِ شهر  ی به عنوان بخش  م؛ی باهاش آشنا هست  اد، یم  نیلِیکه از ف  ي اواژه   حاال، 
 !  ایالدلفیف کا؛ی در آمر ي و شهر

اسمِ مستعار داره و بهش شهر هو کردن  هیاون شهر،  م، یکنی صحبت م ایالدلفیاز شهر ف یوقت
به شهر محبت   ایالدلفی که تو ذهنم بود. شهر ف ستین  ياسم مستعار نی. نه؛ اگنیبابانوئل م

 برادرانه معروفه!  

اشاره به محبت داره. پس شما مفهوم    نجایا  لِئا»یبرادره و «ف  ی به معن  یونان ی«اَدِلفُس» در    يه واژ
 .  دی سازیرو م ایالدلفیو شهر ف د یذاریاونا رو کنار هم م د، یریگی برادر و مفهوم محبت رو م

که    ییدوستان وجود داره. جا   نیهست که ب   یمحبت  ن»یلِی«ف  ای  لِئو»ی«ف  م یکن  یمعموالً فکر م   خب، 
محبت که   یِاما از نوعِ متعال  م، یدار گهینسبت به همد یق یعم يهعالق م، ی رو دوست دار گهی همد

 آگاپه ازش صحبت شده، قاصره.  يه دربار د یدر عهد جد ی ع یبا اصطالحات فراطب

  ی دوستِ خوب بودن با مردم و دوست   ای  میصحبت کن  هیدوست داشتنِ همسا   يهدربار  میتون یم  ما
و   هیآگاپه هست که پا  يه واژ نیا م، ینیب ی م دی محبت که در عهد جد یداشتن؛ اما مفهوم متعال 

 خود خداست!    تیاساس اون در شخص

  د یشده. به خاطر داشته باش  ختهیما ر  يها القدس در دل روح   ي هلیوسکه به  ه یاون نوع محبت  ن، یا
که   ییجا م، یها نگاه کرددر رساله  وحنا ی میبه تعل م، یمحبت خدا رو شروع کرد يهما مطالع  یوقت

  د ینمای که محبت از خداست و هرکه محبت م  را یز م، ییرا محبت نما  گری کدی د یما با گه، ی م وحنای
 از خدا مولود شده است. 

در    یع یفراطب  یل یتبد  دیست یمجبور ن   د، یولد تازه داشته باشت  دیستیواضحه که شما مجبور ن   حاال، 
 .  دیتا محبت برادرانه رو تجربه کن دی داشته باش تتون یشخص
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اما حرکت به سمت   م؛ی اش کنبدون تولد دوباره تجربه میتون یوجود داره که ما م یع یطب یمحبت
نوع   نی ا قیعم لیرو صَرفِ تحل یزمان  میخوای. بعدا مهیاگه یسطح آگاپه، کالً مبحث د نیباالتر

مختصر دو تا خطابه. اول   ی حداقل بررس  ای  یآگاپه به چه شکله! با بررس  نکه یا  م، یمحبت کن
  ي هکه پولس دربار ییجا ده، یمحبت در عهد جد يه باب مورد عالقه دربار زده، یباب س ان یتقرن 

کنه؛ که   یاز محبت آگاپه صحبت م یعنیاز محبت  یو در واقع از نوع خاص  کنه، یمحبت صحبت م
 نوعِ محبته.  نیتریعال   نیا

وجود   د ینوع محبت خاص در عهد جد ن یکه ا مینیب ی اما فعال م م، یکنیم ی جداگانه اونو بررس ما
 خته یما ر  يهامحبت در دل   نی القدس دارا هستند و ابه خاطر تولد تازه از روح   ان یحیداره که مس

 م.  یکه به انجامش خونده شد  میمحبت خدا رو دار  دیتقل  یین ما توانااون اآل  ي ه شده؛ که به واسط

  ی و محبت  میدار گهیکه به همد یآگاپه رو با محبت  ن یا دیکنه و ما با یخدا ما رو با آگاپه محبت م
 . میآشکار کن م، یدینشون م ایکه در رفتارمون در سرتاسر دن 

هستند    ینیفرام  يه که دربار  میکن  دی چند تا از اشارات در عهد جد  یرو صرف بررس  ی زمان   دییایب 
 .  کنهیمحبت کردن زنده م يجانمون رو برا ی وقت  ده، یکه خدا به ما م

که دشمنانشون رو   دهی هست که به شاگردانش م ی حکم ، یس یع مات یتعل ن یتر ی از اساس  ی کی
ها در  چطور ازدواج   نکهیا  يه آدامز دربار یبه موعظات جِ  شیسالها پ ادمهیدوست داشته باشند.  

و اون راجع به صحبتش    کردمیگوش م  رسند، یم   ییکشورمون با باال رفتن امکانات دارند به جدا
 کرد، ی باهاش مشاوره م  یوقت یشخص به ِج  نیو ا  رهیطالق بگ خواستی حرف زد که م ی با شخص

 دوستش نداره.   گهیزنشو طالق بده، چون د  خوادیگفت که م

  ي«ا  گه ی. کتاب مقدس میصبر کن. به تو حکم شده که محبتش کن  قهیدق ه یگفت: «خب  یجِ
تو   ار یرا محبت نمود». به اخت سایهم کل حیچنانکه مس د، ییشوهران، زنان خود را محبت نما 

 . ستین 

. مرد  »یزنت رو دوست داشته باش  دی. بایدوستش نداشته باش  گهیکه د  يریبگ  میتصم  یتون ینم
خونه با اون   ه ی ي تو خوامیکه من اونو دوست نداشته باشم، من فقط نم ستین  طورن ی گفت: «ا

 کنم».   یزندگ

. بعد  ينقل مکان کرد یو به خونه بغل ی تو رفت ایبهش گفت: «تصور کن اون از خونه رفت،  یجِ
 .  »ی محبت کن رو ات ه یهمسا   دی... باگهیو خدا م شه؛یم اته ی همسا
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  خوام ی نم  یکنم. من حتزن رو تحمل   نیا  تونمینم  ، یکنی مرد به دکتر آدامز گفت: «تو درك نم  اون 
  نه یا  ، یگ یبه من م  يکه تو دار  يزی. چدمیباشم». دکتر آدامز گفت: «آها، فهم  اشی گ یهمسا  يتو

  گه، یعبارت د. مرد گفت: «بله، درسته». اون گفت: «به  »يکه نسبت بهش احساس خصومت دار 
 .  »یدون یخودت م دشمن اونو 

به قومش فرمان  حیکنم که مس يادآوری الزمه بهت  ای. دکتر گفت: «آهیچ  ان ی متوجه شد جر مرد
تحت اسنتطاق   نکهیبعد از ا چارهیشخص ب  نیداده که دشمنانشون رو هم محبت کنند؟»؛ پس ا

در   یس یکه ع هیادیبن ي فکرت نی . اهی اساس نی نداشت. ا ياگه یآدامز قرار گرفت جواب د یج
به شاگردانش گفت اونا خوانده شدند تا از حد و    یصحبت کرد؛ وقت  اشدرباره سر کوه    يه موعظ

 به دشمنانشون هم محبت کنند.   یکه حت  یی محبت فراتر برند تا جا یانسان  ي مرزها

  ی کتاب خودم با عنواِن «محبوب خدا» چاپ کردم و سع  ي. من اونو تومیبه متن نگاه کن دییایب 
باب پنج   یدر مت  نجایدنبال کنم! اما ا ماتیمجموعه تعل نی کتاب رو در ا نیکردم رئوس مطالب ا

خود را محبت نما   يه یشده همسا که گفته  دیادهی: «شنگهیم یسیکه ع م یخون یم 48تا  43 اتیآ
«مکتوب است که   گهینم گه، یم نویا  یسیع یوقت دیو با دشمن خود عداوت کن». اآلن دقت کن

 .  د»یو از دشمن تون متنفر باش دیمحبت کن تون یبه همسا دی شما با

به   ح یاشاره مشخص و صر کنه، ی «مکتوب است» رو استفاده م یِعبارت مقدمات  ن یا یس یع یوقت
از زبان و   کنه، یشده» استفاده مکه گفته  دیادهی از عبارتِ «شن ی. وقتکنهی م قیکتبِ عهد عت

که سنت   کنه یداره اشاره به هاالخا م شدن یکه هم عصرانش متوجه م کنه یاستفاده م یاصطالح
 بود.  يهود ی  نیمعلم ی شفاه

دور   قیعهد عت میخودشون رو گسترش داده بودند، و غالباً از تعال  اتیکه االه ي هودی  نیمعلم
هم عصران خودش رو نسبت به عهد   دگاهید یس یع ی که وقت دی درك کن دی شده بودند. پس با

توسط    قیاز عهد عت  شدهف یبلکه درك تحر  د، یکش  یرو به چالش نم   قیعهد عت  کرد، ی اصالح م  قیعت
  ه یشده «همساکه گفته  دیاده یپس گفت: «شن د؛یکشی رو به چالش م ي هودی  ن یلماز مع  یبعض

که دشمنان خود را محبت   میگو یخود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن»، اما من به شما م
و   د یکه از شما نفرت کنند، احسان کن یو به آنان  دیلعن کنندگان خود برکت بطلب يو برا دیینما

تا پدر خود را که در آسمان است   دیکن ریخ ي دهد و جفا رساند، دعا فحشبه هرکه به شما 
  کوکارانه یمحبت ن  نی. اسازد»یطالع م کان یکه آفتاب خود را بر بدان و ن  رایز د، یپسران شو

 است.  
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که شما را محبت   دییرا محبت نما  ی هرگاه آنان  را یز باراند؛ی باران بر عادالن و ظالمان م  «و
  د یی و هرگاه برادران خود را فقط سالم گو  کنند؟ی نم  نیچن  ران یگباج   ایآ  د؟ی دارچه اجر    ند، ینمای م

در   که چنانکه پدر شما  دی پس شما کامل باش کنند؟ی نم  نیچن ران یگباج ایآ د؟ یدار لتیچه فض
 آسمان است کامل است».

همونطور که پدرتون کامله؛    د، یکامل باش  دیکه شما با  نهیا  گه، یداره م  نجایا  یس یکه ع  يزیچ  خب، 
  ی و راست ی که بهش درست يز یچ ای  میتمام باش ز یکه همه چ نه یکامل بودن به طور مطلق ا یعنی

 .  شهیگفته م

  یی خدا د؛ی کن دیقادر مطلق رو آشکار و از اون تقل يخدا  ی و راست یدرست د یشما با گه یم ی سیع
که به پسرش   ی که به کسان  یی ازش نفرت دارند؛ خدا  یوقت  یکنه، حت یها رو محبت م که انسان 

نفرت و   یِو انسان  يتا فراتر از احساسات عاد دیو شما خونده شد  کنه؛ی م یک یکنند، ن  یجفا م 
مطابق    دیبا  د، یخدا هست  ی اآلن که در پادشاه  د؛یسقوط کرده است بر  تیبشر  يه انتقام که نشان 

 محبته.   يه آموز نیاون، ا يه که جوهر د یکن یزندگ یپادشاه  اتیبا اخالق

  ي با پطرس در انتها   یسی ع  ي در گفتگو  بارهن یدرا  یکتاب مقدس   يگفتگوها   نیتراز جالب   یک ی  حاال، 
ظاهر    هیطبر  يایمقابل شاگردانش در در  یسیع  یوقت  ز، یبعد از رستاخ  شه، یم  دهید  یس یع  یزندگ

 نشون داد.   هیو بق لیشد و خودش رو به شمعون پطرس، توماس و نتنائ

به شمعون پطرس گفت:    یس ی. «بعد از غذا خوردن، عمیشنوی سخنان رو م  نی گفتگو، ما ا  نی ا  در
  ی سیجالبه که ع کنمی فکر م  ؟“» یینمای محبت م  هان ی از ا شتریمرا ب  ایآ  ونا، یشمعون، پسر  ي”ا

  ي ه یصریو اعتراف پطرس در ق یقبل ينه پطرس، چون از گفتگو  نجا، یا کنه یاونو شمعون صدا م
 توسط پطرس رخ داد.   ح یمس يهبارانکار سه  د، یاونو صخره نام  یسیع  یوقت یپیلیف

 .  ها»نی از ا شتریآگاپه، «ب  ؟»یینمای مرا محبت م ای«شمعون، آ گهی م یسیحاال ع و

بود.    ی چ  ی سیمنظور ع  میستیدر متن وجود داره. ما مطمئن ن   ن یا   ان یب   يه حودر ن   ی ابهام  نجایا  حاال، 
شاگردان رو   يهیکه دوستانت، رسوالن، بق ي از حد شتریب  ا یکه آ  گفت ی به پطرس م  ی سیع ایآ

که اونها منو دوست دارند،   ياز حد  شتریب  ایآ گه یداره م ای ؟يمن رو دوست دار  ، يدوست دار 
 پطرس بوده؟  ي ریگیماه زاتیتور و تجه نها» یمنظور از «ا ای  ؟يدوست دار  نوتو م

باشه و    تونهیم  نایهرکدوم از ا   ؟ يدوست دار  ری گیماه  هیعنوان  به   اتی از زندگ   شتریتو منو ب   ایآ
که   ی وقت کنه، یاستفاده م نجا یاز اصطالح «آگاپه» ا  ی سیکه ع میمطمئن ی . ول میستیما مطمئن ن 
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: گهیم ی چ د ی. گوش کندهیو پطرس به سوال جواب م ؟»؛ يمنو با آگاپه دوست دار ای : «آگهیم
 .  دارم»یکه تو را دوست م یدان یخداوندا، تو م یل«ب 

که   یپرسی : «چرا ازم مگهیکه پطرس م ییوجود داره. جا نجایا فیظر خیتوب  هی  گه، یعبارت د به
که   هیمکالمه وقت نیا ب یاز عجا ی کی من دوستت دارم»؛ اما  یدون یدوستت دارم؟ تو که م ایآ
  ن یلِی: «بله خداوندا، من با فدهیو پطرس جواب م ؟»يمنو با آگاپه دوست دار  ا ی: «آگهیم یسیع

که مفسران ازش   هیز یچ نی نوع محبت، دوستت دارم». حاال، ا نیدوست دارم. من با ا روتو 
«خب بله،  گه یم ی سیع ی مکالمه هست، وقت  نی ا ي تو ی فیو ظر ق یدق يه نکت ای . آستنیمطمئن ن 

   ؟»يبا آگاپه منو دوست دار  ا یاما آ ، يمحبت برادرانه به من دار دونمیم

  گه یهمد  ياز دو واژه به جا  ی هاش هر از گاهنوشته يه یدر بق وحنایکه  نهیسکه ا ي ه گید ي رو
 که انگار مترادف هستند.  ي و آگاپه، جور  نیلِی: فکنهی محبت استفاده م يبرا

گفتگو وجود نداشته باشه.   ن یمحبت در ا يدو واژه برا نی ا رییدر تغ  یخاص  تیممکنه اهم پس
 .مینیب ی متن اونو م ن یا  ياما جالبه که ما تو  ستم، یمطمئن ن 

که تو را دوست   یدان ی خداوندا، تو م ی. پطرس گفت: «بلشهیم یبعد از اون چ مینیبب دییایب 
. استیتمام شبانان دن  يبرا  ی غامیپ ن ی مرا خوراك بده». ا ي هابه او گفت: «بره ی سی. عدارم»یم

  گه یجمله است که م نیمثل ا د؟یدیرو نشون م حیچطور محبت مس د، یرو دوست دار  حیاگه مس
 عاشق گوسفندهام باش.   ، یعاشق سگم باش. عاشق من  ، یعاشق من 

به او   ی منو خوراك بده». «باز در ثان  ي هاپس بره ي : «اگه منو دوست دارگهیبه پطرس م ی سیع
  -  کنهیآگاپه استفاده م يه و باز از واژ - ؟“یینما ی مرا محبت م ایآ ونا، یشمعون، پسر  يگفت: ”ا 

 !  نیلِیدوباره ف  .دارم“»یمکه تو را دوست   یدان ی خداوندا، تو م یبه او گفت: ”بل

باز هم داره همون حرف رو   یس یع ایکن». حاال، آ یبه او گفت: «گوسفندان مرا شبان  یسیع و
شبان مراقبت از   تیمسئول  گن یم ی بعض ای شده. بره، گوسفند ها عوض دوباره، فقط واژه  زنه؟یم

د.  یمراقبت کن  نیاز بالغ   دیبا  ن یاما همچن  ن، یاز اونا مراقبت کن  دی هاست و شما بابره  ا ی  مانان ینوا
 .  دیکن یگوسفندان رو شبان  دی. بادی ها خوراك بدبه بره دیبا

مرا دوست   ونا، یشمعون، پسر  ي : «اگهیبار سوم به پطرس م ي برا یس یع ت ی. در نهادونمینم
پطرس دو بار با همون واژه   نکه یبعد از ا  کنه، یاستفاده م  نیلِیاز ف یسی بار ع نی اما ا ؟»يداریم

  نطور ی: «منو اگهیو م کنه ی از همون واژه استفاده م یس یفت که دوستش داره. اآلن عبهش گ
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سوم بدو گفت ”مرا دوست   يه مرتب رای: «پطرس محزون گشت، ز گهیکالم خدا م ؟» ياردوست د
 .»  ؟“يداری م

  نه یگانه اسه  ییِبازجو ای پرسش  ن یا  لیکه دل  د یاستنباط کن نطور یا نکهیجز ا دی ندار ی راه  شما
و   ؟» یشناسی اونو م ای: «آدیسه بار از پطرس پرس ایچون دن  پرسه، یاز اون سه بار م یس یکه ع

 رو انکار کرد.   یس یشمعون پطرس سه بار آشکارا ع

: «پطرس منو پرسهیسه بار ازش م یس یع شه، یم ا یعنوان شاگرد، داره اح اآلن که دوباره به  و
«بله خداوندا،   ؟»، ي«بله خداوندا، من دوستت دارم». «پطرس منو دوست دار ؟»، يدوست دار 

 سه بار!    ؟»، يمن دوستت دارم»، «پطرس منو دوست دار
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