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 محبوب خدا 
 از محبت خدا   ي الگوبردار   : 10درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

رو به نگاه    یزمان   دیگفتم که با م، یشیم کیمحبت خدا نزد يمطالعمون درباره  ان ی به پا که یحال  در
 . میاختصاص بد  ان، یاول قرنت زدهیکردن به باب س

پند  زده، یباب س ان یچون در اول قرنت کنم؛یمون رو به اون جلب مکه چرا توجه  دیفکر کن دیشا
رو    میکرد  فیکه به عنوان آگاپه تعر  یرفتار و عملِ مطابق با محبت  ينحوه  يدرباره   یو اندرز رسول 

 خدا و محبت او بگه؟  تیشخص يدرباره  ي زی. پس چطور قراره به ما چمیدار

که ما   یداره و محبت شهیخدا ر تیکه محبت، محبت آگاپه، در شخص میدون یما م گم، یبازم م خب
که   هیو محبت رهیگیهست که از خدا نشات م ی محبت م، یابراز کن گهیتا به همد  م یخونده شد

 خداست.   تی بازتاب و انعکاس شخص

 م، یکنینگاه م م، یمحبت نشون بد دی ما چطور با نکه یا يدرباره  حینصا نی با دقت به ا یوقت پس
خدا چطور محبت خودش رو نسبت به ما اِعمال   نکه یا يدرباره  ي زیچ اس، ی ق قیحداقل از طر

  ی نگاه  زده یباب س ان، یچند لحظه به اول قرنت خوام ینکته در ذهن، م نی . با ا میریگیم اد ی کنه، یم
 بگم.  خوام ی هست که م گهی د زیچ ه یکارو بکنم،  نیا  نکهی. قبل از امیازبند

  نحال یو با ا  رسه؛یه هزارها مکه عددش ب   دونمی خوندم، اما م  میزندگ  يچند تا کتاب تو   دونمینم
  ی گذاشته، چ  ر یطرز فکرم تاث يکه تا حاال خوندم و رو  ي ده تا کتاب برتر دیاگر شما از من بپرس

 ها هستند، برام سخته!  اون ده کتاب برتر کدوم  قای دق نکهیهستند، گفتن ا

وجود داره که   ست، یهم شناخته شده ن  یلیکتاب کوچک که خ ن یمطمئناً در اون فهرست ا  اما
 و ثمرات آن».   يکوکار یجاناتان ادواردز نوشته به نام «ن 

اش با عنوان اراده» اش و موعظه   ي ادواردز و «آزاد  »ی «عواطف مذهب  يکه ما درباره   نه یا  منظورم
  باب  ان یاز اول قرنت يریکتاب، تفس نی اما ا م، ید یشن » یعصبان  يخدا  کی «گناهکاران در دست 

 .  دمی که تا به حال از اون کتاب د ستي ریتفس  نیبهتر اد، یز  يهست و با فاصله  زدهیس

و ثمرات آن» توسط انتشارات «بَنِر آو تروت تِراست» منتشر شده و ما هم    ي کوکاریکتابِ «ن   ن یا
  خوان یکه م یان یحیکه مس کنمیم ه یتوص اً یاما من قو م؛یدر انبار دار  ریگون یاون رو در سازمان ل 
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  ی منبع   نی بهتر  نیکنند، ا  ترق یمحبت، عم  يروح محبت و عطا   يوه یاِعمالِ م  یِدرك خودشون از معن
 اون اظهارنظر کرده.   يه هست که دربار

 ي درباره  زدهیس ان یدر اول قرنت گه یکه ادواردز م یدر ابتدا، به طور خالصه هفت راه  د یبگذار
ساده،  يبندجمع  هیکنم؛ و با استفاده از  ان یبه ما آموزش داده شده رو ب  یق یمحبتِ حق عتِیطب

  .کنم  ان یهفت راه رو ب  نی به طور خالصه ا خوامیفقط م

 .  هیدرست چ یحیمس  يه یکه روح کنهیمحبت آشکار م ک، ی  يشماره 

  یمحبت به کسان   نکه، یشده. دوم ا   فیبا محبت تعر  مینشون بد  دیها باکه ما انسان   ي اه یروح  اون 
نه، چون    ای   هیقی اونها حق  یح یمس  يتجربه   ای که آ  دهینشون م  کنند، ی رو اقرار م   ح یبه مس  مان ی که ا

 .میااز خدا متولد نشده  م، ی نداشته باش ی اگر محبت

  ییاند؛ و تمام اونهااز خدا مولود شده  کننیکه محبت م  ییگفت اونها   وحنای که    دیداشته باش  ادی  به
  ی حت   ست، یما آگاپه ن   ی. پس اگر در زندگ کننیاند، در مفهوم آگاپه محبت م که از خدا مولود شده 

  ی چون هرکس  م، یندار  م، یکنیرو که اقرار م  یمان یا  م، یداشته باش  مان ی به ا  يااگر اِقرار مشتاقانه 
 هم داره.   یق یداشته باشه، محبت حق یق یحق مان ی که ا

خودِ آسمان هست.   يه ی که روح ياه یروح کنه؛ی دوستانه رو آشکار م ياه یمحبت، روح سوم، 
  ن ی ب  ات یمقدس و در االهکتاب . حاال، در دهیرو نشون م ی حیمس یِ زندگ يِریچهارم، محبت، دلپذ

 . م یشیقائل م ز یتما يشاد  لتیمحبت و فض لیفضا

  مان ی با ا ي ریناپذیی ندارند، محبت هم ندارند. همونطور که محبت به طرز جدا ي که شاد يافراد
همزمان محبت   دیتون ی مرتبطه. شما نم يبا شاد  ي ریناپذیی مرتبط هست، محبت هم به طور جدا

 .د یداشته باشن  ي و شاد دیداشته باش

مبرم    از یمذهب داره. ششم، محبت ن   یبه تباه   ش یکه چرا نزاع و مشاجره گرا  ده ینشون م  محبت
که عمل محبت رو مختل   ی کی ارواح تار ریو سا یتلخ ، یبه محافظت در برابر حسادت، بدخواه 

 . کنهیرو آشکار م کنند، ی م

اون شخص رو   تونمیدر واقع نم گه، یحسادت نسبت به شخص د  يه یکه با روح نهیا  نجا یا  ينکته
که واقعاً    یتونم نسبت به کس   یدوست داشته باشم و نسبت بهش حسادت داشته باشم. من نم 
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هستند    ی حسادت، و رشک، رذائل  ، يتوز   نهیک  ، یتلخ   ب یترت  ن یدوستش دارم بدخواه باشم؛ و به ا 
 !  کنندی محبت عمل م  لتیکه بر ضد فض

دشمنان خودمون   نیبدتر ی که حت کنهی محبت ما رو دعوت م گهیم ، يبندجمع  نی در ا تیدر نها  و
  ن یهست. خب به ا تی حیمس يو خالصه  سازهیرو م یح یمس هی روح نی چون ا م، یرو محبت کن

که در اول   یی جا م، یبه خود متن بنداز ی نگاه دیی ای. ب میندازیم ی موضوع به طور مختصر نگاه
و   میمردم و فرشتگان سخن گو ي ها: «اگر به زبان میخون ی کلمات رو م ن یزده ایباب س ان یقرنت

 ام». کننده شده محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدادهنده و سنج فغان 

  ن یکه پولس رسول در اون ا يانه یکه زم دی. توجه کنستمیاول با يجمله نیسر هم دی بد اجازه
  ي ا یتر در مورد عطابحث گسترده کی ان یدر م دهیمحبت به ما م عتی شرح باشکوه رو از طب

  ي ا یبه خاطر رقابت بر سر عطا  سایآگاهه که کل  سه، ینویقرنتس م  يسایکل  يبرا   یالقدسه. وقتروح 
ها  همون صحبت به زبان   ای  ریغ  يهاجدال، تکلم به زبان   ن یگسسته شده؛ و در قلب ا  همروح از  

مباحثه را در مورد کل   نیترق یده و فصل چهارده پولس عمکه در فصل دواز يابود، بگونه
  ي نابود ایباعث اختالل  د ینبا هیعط نی چگونه ا نکهیو ا دهیها ارائه مصحبت به زبان  يده یپد

 .آشکار باشه  حیدر بدن مس دیبشه که با یمحبت

  ن یباشه که اون ا ادتون ی. کنهی بخش رو شروع م نی ا زدهیس ان یکه در اول قرنت لهیدل  نی هم به
که   ییجا  نه، یا نهیپس زم م؛یرو اضافه کرد هايبندفصل  نینامه رو در چند فصل ننوشته، ما ا

 ي ه یمردم و فرشتگان سخن بگم، اگر عط  يهااگر به زبان   گه یم  کنه، یم  یاون تفکر آگاپه رو معرف 
 . کنمی رو داشته باشم، اما محبت نداشته باشم، فقط دارم سر و صدا م هازبان 

  ه ی راکده.  اد، یم رون یکه از دهانم ب  يزیو تمام چ ادیم رون یمن ب  یکه از زندگ هی زیتمام چ نیا
  ن یترک ی زماتیو کار  نیتره ی اگه پر عط گه، ینابهنجاره؛ پس داره م ي بلکه صدا ست؛ین  ی سمفون 

نحاس صدا دهنده و سنج   کی از  شیب  يزیچ د، یمحبت رو نداشته باش ي و عطا  دیانسان هم باش
 .  دیدیبه هم خوردن م يِفقط صدا د، یستین  نندهکفغان 

کامل   مان یعلوم را بدانم و ا ياسرار و همه  عی : «و اگر نبوت داشته باشم و جمدهیادامه م بعد
  يعطا  یهستم». حت چی ها را جابجا کنم و محبت نداشته باشم، هکه کوه ي داشته باشم به حد

اگه محبت   کنه، یالقدس به قوم خودش عطا مروح  يکه خدا  ا یعطا نیعلم، تمام ا  ي نبوت، عطا
 هستند.   ارزشی باهاشون نباشه، ب 
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  نه یخودمون ربط بدم، ا ی کنون  تیموضوع رو به وضع  ن یبگم تا ا خوام یکه م  یی زایاز چ ی کی  حاال، 
  ک ی  ی. اگر کسپوشونهی که استعداد، کثرت گناهان رو م میتفکر رو در فرهنگمون دار  نی که ما ا

ورزشکار   ه ی ی زنا هست. اگر شخص يچند تا رابطه ریدرگ ست یمهم ن  نماست، یموفق س گریباز
  ي نامشروع داره، چون ما به رهبرامون به عنوان الگو يچند تا بچه  ستیمهم ن  ست، برجسته

  سیینفر ممکنه ر  ه ی  یمهمه. حت  ن ی اگر با استعدادند، اگر توانمندند، هم  م؛یکنیخودمون نگاه نم
  م، یرو پشت سر گذاشت  ی نسک یلو  کا یمون   ي کشور مجادله  ن یدر ا   ی متحده باشه و وقت  االت یجمهور ا

رو   ی. ما کسستیجمهور مهم ن  سیرئ یشخص اتیگفتند: اخالق يگری پس از د یکیمفسران 
 .کنه  يرهبر  زها یچ يهیکه بتونه ما رو به طور مؤثر در اقتصاد و بق میخوایم

  ه ی و باهوش باشه و به عنوان  لکردهیتحص  ی. اگر شخصکنهیهم صدق م  سایمورد در کل نی هم و
  ی شخص، سخنران   کی اگر    ا یانتقاده.    رقابلِیجهات غ  يار یسطح باال باشه، از بس  داِن یااله  ای استاد  
ها رو  ما صرفنظر از رفتارشون همچنان اون قهرمان   ست؛یبزرگه، مهم ن   ی واعظ  ا یصداست،  خوش 

 . میبری م البا

که شما    دم ینم  ی تی: «من اهمنهیا  گه، یکه پولس م  يزی. چگهی که پولس رسول م  ستین   يز یچ  نیا
اگه آگاپه   د، یکه چقدر مشهور هست دم ی نم یت یاهم د، یچقدر خبره هست ا یچقدر با استعداد 

 .  د»یستین  یچ یخدا ه د یاز د د، یندار

که    یوقت   اره، یسر کوه داد رو به ذهن م  يموعظه   ي در انتها  ی سیکه ع  یالبته هشدار ترسناک   نیا
کارو   نی به نام تو ا ای: «خداوندا، خداوندا، آگنیو م ان یدر آن روز نزد من م ي اریگفت: بس

  ز : «هرگ گهیکنه و م یبهشون نگاه م یسیآخر؟ و ع یو ال  میبه نام تو اون کارو نکرد ایآ م؟ینکرد
 !  د»یشما رو نشناختم! از من دور بش

خدا برسونه.    یو اعتمادشون به عملکردشونه که اونا رو به پادشاه  دیهستند که ام  يافراد  هنوز
که   نهی.» منظورم ادیلطفا بر شناسم؛ی شما رو نم د، یهست شهیپگفت: «اگر شرارت  یس یع یوقت

تمام وقت    ی ح یه بهش خدمت مسک  ه یکه مثل من مشغول کار  ي فرد  يبخصوص برا  ن یترسناکه. ا 
  قاً یو دق زدمی بار در سالن قدم م  کی که  ادیم ادمی. کنمی و اغلب بهش فکر م  سناکه؛تر م، یگیم

نگاه کردم    نه یو خودم رو در آ  دم یو چرخ  دمید  نه یآ  ک ی از خودم رو در    ی چشمم بازتاب   ياز گوشه 
و فکر کردم:    ؟یچ  کنم، ی به سمت جهنمه نگاه م  رش یکه در مس  يمرد  يو گفتم: اگه دارم به چهره

که گفتم متوجه    لهیدل   نی. به همکنم»ی رو م  نکارایو تمام ا  دمیم  میمن تعل  کنم، ی موعظه م  من«اما  
ستاندارد محبت  ما ا یدوست دارند، چون وقت  نقدر یرو ا زدهیس ان یچرا مردم اول قرنت شمینم
 دهنده است.  من تکان   يبرا ن یا م، ینیبیم یااله يرو با مکاشفه   یقیحق
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و ترسناکه    ده یاستاندارد رس  نی از ا  ترن ییمن چقدر پا  ی زندگ   نمیبیچون م  شکنه؛ یرو درهم م  من
کامل   مان یعلوم رو بدونم و ا ياسرار و همه  عی : اگه نبوت داشته باشم و جمگهیپولس م یوقت

هستم؛ و بعد گوش   چیها رو جابجا کنم و محبت نداشته باشم، هکه کوه  يداشته باشم، به حد 
اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و   عی: «و اگر جمگهیم یچ دیکن

محروم کنم،    میشخص  يها یی .» اگر خودم رو از تمام دارابرمی سود نم  چی محبت نداشته باشم، ه
خودم رو، اما محبت   یزندگ   یرو ببخشم، حت هامیی رو به فقرا بدم، اگر تمام دارا زمیاگر همه چ

 .  ستمین  یچیندارم، ه يد یمف زیچ چینبردم، ه يام. سود بازنده  تینداشته باشم، در نها 

محبت رو   يواال تیتا اهم کنهیرو مطرح م ياکه نمونه نهیا  ده، یانجام م نجایکه پولس ا يکار
. پس  کنهی م فیرو تعر  یح یمس یزندگ   يکه جوهره نه ینشون بده، چون ا گه ید ز ینسبت به هر چ

کنه که ما   یمعرف نیتا موضوع رو در اون پاراگراف آغاز کنهیهمه زمان رو صرف م نیاون ا
به خودِ موضوع برسه و زمان بگذاره    نکه یقبل از ا   م، یاش کنمطالعه   ي متماد  ي روزها  يراب   میتون یم

 !  هی محبت چ نی کنه که ا  فیکنه و تعر فیتا توص

تر ها، مهم تر از زبان . مهمکنهیم ان یرو ب  تشیاول اهم  ه، یکنه محبت چ فیتعر نکهیقبل از ا اما
تر از خدمت کمک به  مهم ، يتر از فداکار مهم مان، یتر از ا تر از محبت، مهم از نبوت، مهم 

االن   د ییای. خب ب کنهیهست که پولس ازش صحبت م  یمحبت  نی تر از شهادت، امهم  ان، ازمندین 
و مهربان است».    می: «محبت حلکنهیشروع م  نطوری. پولس امیبنداز  یو ذات آگاپه نگاه  محتوابه  

چند بار    م؟ید یمقدس داز کتاب   ياگه ید  يها رو در جاواژه   نیما ا  ایو مهربان است. آ  میمحبت حل
 .میکرده؟ حل فیتوص میخدا رو حل تیمقدس شخصکتاب 

بودم و همونطور که در اتاق انتظار بودم،    ی مرکز پزشک  کی ام در  شونه   يروز به خاطر ام.آر.آ  ک ی
 نمیبب تونستمیاون خانم وارد شد، م ی به اتاق انتظار آورد. وقت لچریو  يرو رو   یرزن یپ ، يرمردیپ

  ه نشسته بود و منتظر بود تا صداش کنن که ب  لچریو يطور که رو داره؛ و همون  يدی که درد شد
 کردن.  هیگر  یاتاق پزشک بره، شروع کرد به آروم

  دتریو شد  دی چون دردش شد  کردم، ی. مدام بهش نگاه مخوندمیاونجا نشسته بودم و مجله م  من
هست    ییبه شوهرش گفت «جا  تی کردن و در نها  هیشده بود. اون خانم شروع کرد به بلندتر گر

 درد رو تحمل کنم».   نیا تونمیکه من بتونم دراز بکشم؟ نم

بودند، حرف زد و گفت: «همسر    شه یکه پشت ش  يزد و با افراد   ي اشهیش  يپا شد و به پنجره   مرد
  نه؟» یکه بره و دکترها رو بب  یبتونه دراز بکشه تا وقتهست که اون    ییداره، جا   ي دیمن درد شد 
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 ان یاالن م کنن، یصداشون م گهید يقه یدق کیگفت: «تا  شهیکه اون خانوم از پشت ش دمیشن
لحظه دست از   کی نداره»؛ و زن در  ي رادیا شه، یاالن نوبتت م زم، یو مرد گفت: «عز ش»؛دنبال 

درد    ن یاز ا  شتریب   ستیخانم مجبور ن   ن یخوشحالم که ا  یل یمن فکر کردم: «خ  د؛ی کردن کش  هیگر
گذشت   قهیگذشت، پانزده دق  قهیگذشت، ده دق  قهیگذشت، پنج دق  قهیدق  هی رو تحمل کنه»؛ اما  

که». به شوهرش نگاه کرد و گفت: «منو ببر خونه.   ومدن یو گفت: «کجان؟ ن  هیرگ ریو زن زد ز
 تحمل ندارم».   گهید

. بذار  میبازم از سر بگذرون  نارو یا  يو همه  می ایدوباره ب  میشیمجبور م زم، یگفت: «اما عز مرد
دوباره ازشون بپرسم». همون موقع که مرد بلند شد تا از اونا بپرسه، خانم رو صدا زدن و آروم  

 تونستمیبهتون بگم که نم نو یا تونمیبود، اما م ی مشکل اون خانم چ  دونمیشد و رفت داخل. نم
دوران با تمام    ن یرو تماشا کنم که در ا   ی و کس   نمیاون اتاق انتظار بنش  يساعت تو   میتحمل کنم ن 

که   یبه کس  یدر اون مدت زمان کوتاه، حت تونستمی. نمدیکشی رنج م م، یکه دار یی هامسکن 
 حال بود، گوش کنم.  شان یپر نقدر یا

رو مالقات کردم؛ ازم خواسته شده بود برم و اون  یخانم  فکر کردم که ياگهید تیبه موقع  و
.  د یکشیکشنده رنج م  یاش مالقات کنم که به مدت ده سال در بستر، از سرطان خانم رو در خونه 

اش رفتم و نشستم و باهاش صحبت کردم، اون خانم به من نگاه کرد و قطره  به خونه  یوقت
فکر   ، یبود و گفت: «آر. س  ی حیاون خانم مس »، یو بهم گفت: «آر. س  دی غلت اش ونهگ  يرو  ی اشک

  ي آنفوالنزا هیاون خانم با  دینیبب ن؟یگیم یوضع رو تحمل کنم». شما چ نیا تونمینم گهیکنم د
ماه متحمل درد   هی يبرا یحت ای هفته  هی ينشده بود. اون زن برا ماری و چهار ساعته ب  ستیب 

به مدت ده سال تحمل کرد   یح یمس  ک ی وضع رو به عنوان    ن یزن ا   بود و اون   ال نشده بود. ده س
بعد، خداوند اون رو به   يتحمل کنم»؛ و هفته  ن ی از ا شتریب  تونمیگفت: «نم ت یدر نها نکهیتا ا

 خوشحال شدم.   یلیخ دنشیخونه برد و من از شن

زود تموم   یلیکه درد، خ میخوای. ممیدرد بکش یطوالن  یمدت زمان  يسخته که برا یل یما خ يبرا
  ن یاما ا گه؛ید زیچ هی یمدت طوالن  يو برا زهیچ  هیمدت کوتاه  هی يبشه. متحمل رنج شدن برا

 گه، یافراد د  ي از سو  یبلکه تحمل دشمن   ست؛یو تحمل اون ن   ی فقط مرتبط با درد جسم  ی رنج طوالن 
 هم هست.   گهیافراد د يو افترا از سو  نیتوه

  گران یپشت سر د بتیغ   ای افراد با سرزنش  ی: «برخگهیو م کنهیصحبت م ن یراجع به ا  ادواردز
تر پست   ای  ترع ی شا  یگناه  چیه  ست، ین   نیاز ا  ترع یشا  یبیآس  چی. هزننیم   بیاونها آس  کیبه نام ن 

از   یناش بِیآس زان یزدن وجود داره، اما م بیآس ي برا ياگه ی د ادیز ي ها . روش ستین  نی از ا
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  ی پراکن  عهیبا شا هیافراد به بق یفراتر از تصوره. برخ يگر ینطور بد حرف زدن پشت سر دیا
دروغ   ي زیچ م یمستق نکهیبدون ا ی. بعضزننیم ب یبه اونها آس رحمانه ی اونها و تهمت ب  يدرباره 

رو در   شه یم هاشون هی که مربوط به همسا يزیهر چ  دن؛ یرو بد جلوه م زیرو نسبت بدند، هرچ
و اونها رو بزرگتر    کنندی اونها اغراق م  يخطاها   ي درباره  دند، یو حالت ممکن نشون م  عوض  نیبدتر

  رمنصفانه یناعادالنه و غ ي اوه یبه ش شه یو هم کنندی م  ان یکه واقعاً هستند، ب  ي زیاز اون چ
 . کنندی شون صحبت مدرباره 

  ی به شکل  گهیگفتار و اعمال همد فینسبت به هم و تحر رحمانهیب  ي هابا قضاوت  جهینت در
افترا   ي. ادواردز داره درباره شهیوارد م هاهی به همسا ياد یز يها بیو شر، آس زنندهبیآس

 .تحمل کرد دی که با یی دردها  نیتراز سخت  یک ی.  کنهیصحبت م

  نه یما ا یع یطب يزهیغر کنه، ی نفر به دروغ ما رو متهم م کی  یوقت م؟یکنی چطور اون رو تحمل م ما
صحبت    نی با مردم راجع به ا  شهی. من هممیکن  یو متقابالً تالف  میالعمل نشون بدکه متقابالً عکس 

  ه ی رو عل يادیکه گناهان وحشتناك ز  میهست که در اون خوانده شد یقی: «طرگمیو م کنمیم
در مورد   ه؛ی نطوریمن ا  ت یشخص گهی خطرناك هم هست. وستا م نی اما ا م» یجذب کن خودمون 

کنم که تو دوست   ي . «اگه من کار»یکن یکه تو م ه یهمون کار ن ی«ا  گه، ی روزانه با من، م ی دگزن 
صورت نگرفته؛ و من   ییخطا  چیانگار ه یکنیرفتار م ي جور هی . یگیراجع بهش نم يز یچ ، يندار

نداره؛ و دوباره   يرادیو ا  ی نگفت ي زیچون تو چ ست یمهم ن  کنم یو فکر م دم یم نجاماونو دوباره ا
  ي تو نویمدت ا نی که تمام ا نی بعد از ا ، ییجا ه یکه خوبه و بعد  ی کنی. تو فکر نمدمیانجامش م

گناه منه». چون من   نی من گفتم: «ا فهمم»؛یکه من نم رهیگیصورت م يانفجار  ، یدلت نگه داشت
  نجور ید نکنم و ادوست ندارم، اما قراره تحملش کنم، صبور باشم و انتقا نویا ن«باشه، م گمیم
 اما اگه انتخاب کنم که جذبش کنم، مجبورم که جذبش کنم».   زا، یچ

اطراف شما رو احاطه کنه.   لیبشه و س زیباشه که سد بشکنه و آب سرر یزمان  تونهینم گهید
که   میاما ما خوانده شد م؛یدار بیو آس نینوع توه نی در مواجهه با ا یمختلف  يهاپس ما روش 

.  مینشون ند نانهیواکنش خشمگ کنهیم ریما رو تحق یکه کس  يبار  نی! اول میباش میصبور و حل
در رنج   زهایچ نی از ا ی به مدت طوالن  میهست تا بتون  ض یبه ف از یو ن  م؛ یبکن نکارویا میتون ینم

 و مهربان است» مهربان.   میبودن مرتبطه: «محبت حل میبا حل نجایا يزی چه چ  دیتوجه کن م؛یباش

صبور بودن، دوستانه برخورد  یعنیبدجنس نبودن؛  یعنیبه چه معناست؟ مهربان بودن  مهربان 
بود   ن یمن قبال ا  ی زندگ ازات یامت ن ی از بزرگتر ی کی کردن، تند و بدجنس و تلخ نبودن در روح. 
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روز با   ه یبودم و  هریمد ئتی«مشارکت زندان»، در ه یآغاز سازمان خدمت  ي روزها ن یکه در اول 
 . میکردی سازمان صحبت م يلوگو برا  یبودم و در مورد طراح  يا در جلسه  السون چاك ک 

  ن یراجع به ا  یدون یکردم، گفتم: «م  شنهادیو آخرش من پ  میصحبت کرد  ی مختلف  ر یبه تصاو  راجع 
  ي برا   یکه ما در سازمان خدمت   يکار   نیگفتم: ا   ؟»یگفت: «چ  اد؟»یبه ذهنم م  ی چ  ی سازمان خدمت

  م، یافراد رو مورد ضرب و شتم قرار بد ن یکه ا ستین  نی ا میانجام بد  میدار یسع  های زندان 
خرد شده را نخواهد شکست؛ و   ی گفت: ن  یس ی. چون عمیخدا را به اونا بد ض یف اره بلکه قر

  ی ن یخوشب نک یبا ع شهی. نمستین  یهستند، شک  یافراد، مجرمان سرسخت  نی از ا ی مطمئناً بعض
  ی س یهستند؛ و ع  ي اشکسته  ي هاافراد انسان   نی از ا  ی ل یاما خ  م؛یکنی درك م   نو یا  م، یبهش نگاه کن

 . کردی م تافراد خدم   نیبه ا

بهشون خدمت کرد. چاك گفت: «خودشه»؛    مت ی و مال  ی خرد شده و با مهربان   يها ی رفت دنبال ن   او
گندمه    يساقه   ه یکه عکس    نمیبیرکت زندان رو ممشا   ينه یسنجاق س  يو تا امروز اون نشان رو 

  ي لوگو ن یخرد شده که هنوز کامال نشکسته، ا ا یشکسته  ین  کی که از وسط خم شده، به عنوان 
 که مهربانه.   محبتی –  میکنی صحبت م نجا یکه راجع بهش ا ه یزیهمون چ  نی شده و ا ت اون خدم

  شه یبه ما مشاوره داده م  یگفته بودم». چون وقت  نوی: «بهت ا گهیمحبت مهربانانه هرگز نم  دینیبب
که «بهت   نه یا میبشنو م یخوای که ما م ي زیچ نیآخر  اد، یم ش یفاجعه پ م، ی ریگیم ده یو اون رو ناد

  م؛ یند  ام کار رو انج  ن یکه قبال بهمون گفته شده بود ا  میگفته بودم». چون کامال خودمون آگاه  نویا
. خب در  ستیخرد شده ن  یِو به دنبال شکستنِ ن  ده یکلمات رو قورت م نیاما شخص مهربان ا 

که پولس    یفات یتوص  يهیو بق  میبرس  زدهیس  ان یاول قرنت  يبه انتها  میکنی م  یسع   مون یدرس بعد
 .میکنی م ی رو بررس کنهیم
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