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 محبوب خدا 
 محبت پایدار   : 11درس  
 آر. سی. اسپرول دکتر  

که در اون بازتاب   یی جا م، یدیادامه م 13باب  ان یاول قرنت یبررس  يجلسه به ادامه  نی ا در
مواجه   یما با روش نف نجا ی. در اکنهی محبت حسادت نم گهیو به ما م م،ینیب ی محبت خدا رو م 

 يبلکه درباره  کنه، یهست صحبت نم ي زیمحبت چه چ نکه یا يدرباره  ادیپولس ز  ی عنی -  میهست
   کنه یصحبت م  ستین  يزیچه چ نکه یا

که خدا   یاز ده گناه بزرگ  یکی از ده فرمان،  یکی مهمه که  ی لی. به نظرم خبَرَدی محبت حسد نم  و
که ما نسبت به هم   ییهاهست. چون طمع، در دلِ خشونت  دن ی طمع ورز تِ یممنوع کنه، یمنع م

 ست. نهفته  م، ید یانجام م

  ي ا بار من مقاله  کی. کنندی رو تکه پاره م گهیرَشک و حسادت هست که مردم همد  يرو  از
نوع خشونت نسبت به اموال    نیاز بدتر  یکی رفتار    نی ا  گفت ی اموال خوندم، که م  ب یتخر  يدرباره 

 . گرانهید

کمک کردن به  يبرا گران یمتفاوته؛ دزد از اموال د يبا دزد  کنهیم بگریتخر  کی که  ي کار چون 
 . کنهی رو نابود م گران یاموال د  بگر، یتخر کی ! اما کنهیخودش استفاده م

داشته   تونهیکه خودش نم نهیبیرو م یمتیگران ق يهان ی و ماش شهیم  نگیپارک کی وارد  مثال
 .  کنهی رو خراب م  هانیاون ماش يو بدنه داره، ی رو بر م  دشیباشه، پس کل

رو خراب    گه ینفر د  ک یکه اموال    نهیا  کنه یکه م  يبلکه کار   واد، خی خودش نم   ي رو برا  ن یماش  اون 
 .   ستین  ي گریدر حقِ د زیآممحبت  یعمل   نیحَسَد! رَشک! ا نکاره؟یا يزهیانگ  يزی. چه چکنهیم

در عهد   وسفیعواقب حسادت، داستاِن  يمقدس درباره داستان در تمام کتاب  نیترتلخ  احتماال
برادرانش از   ریکرد، سا افت یو رنگارنگ از پدر خودش در بایز ییهست. چون او ردا قیعت

 فروختند.  یکردند و او رو به بردگ یدشمن وسفیحسادت پُر شدند و بر ضد 

تنها به خاطرِ حسادت   نها یا يها در زندان عذاب بکشه، و همه شد که او سال  ن یا اشجهینت
 برادرانش بود. 
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  ي زهیها، تنها با انگچه مقدار خسارت به اموال و انسان  مینیو بب مینگاه کن ایامروز به دن  اگر
رو بر ضد اون، در ده فرمان   یت یممنوع نیکه چرا خدا چن میشیحسادت انجام شده، متوجه م

 با محبت در تضاد هست.   نی قرار داده و چطور ا لیبزرگ اسرائ

. اگر ما مردم  شهیشادمان م  يگرید  ي. محبت از شاد شهین مشادما  يگرید   یِاب یمحبت، از کام  چون 
که   شهیها مشامل حال اون  یتیّمز مینبیی که م یوقت میشیپس خوشحال م م، یکنی رو محبت م

 .  میاریبه دستش ب  میخودمون نتونست دیشا

  يز یچ  ا ی  ی خدا نسبت به کس  د یتصور کن  دیتون ی م   ا یست. آچگونه   یمحبت واقع   گه یبه ما م  پولس
 حسادت کنه؟   یبه کس حیمس دیتصور کن دیتون ی م  ایحسادت کنه؟ آ

  ده یمحبت کبر و غرور ندارد؛ اطوار ناپسند بَرَد؛ی : «محبت حسد نم دهیادامه م نطوریا بعد
با شاگردان خودش صحبت کرد، به اونها گفت: «کاتبان   23باب  یدر مت یس یع یندارد.» وقت

  کن یل   د، یو به جا آور   دینگاه دار   ند، یاند. پس آنچه به شما گونشسته   یموس  یبر کرس  ان یسیوفر
 ... کنندی و نم ندیگوی م  رایز د یمکن شان یا  المثل اعم

آنها را به   خواهند ی ود نمو خ نهندی و بر دوش مردم م بندندی گران و دشوار را م  يبارها  رایز 
  ي هال ی. حمانندیرا بب شان یتا مردم، ا کنندی خود را م ي کارها ي انگشت حرکت دهند. و همه  ک ی

  ي های و کرس  هاافتیو باال نشستن در ض سازند، ی خود را پهن م  ي قبا  يها و دامن  ض یخود را عر
را آقا آقا   شان یمردم ا نکهیها را و ادر کوچه  میو تعظ دارند، ی را دوست م سیصدر در کنا
 بخوانند.»   

 کنه، یم فیدشمنانش بودن رو توص نیاز مردم، که بزرگتر یذاتِ اون گروه نجایدر ا  یسیع
 که مغرور بودند.  یبودند. مردم اکاریکه ر یکسان 

از   یی دنما خو یِ در پ ان یسی. اما فرکنهیمحبت بنا م که یدر حال  اره، یدانش غرور م  میدون ی م
 و اقتدار خودشون بودند.  گاهی ثروت، جا ت، یموقع 

بودند که در اون،   یت یبودند. اونها عاشق شکوه و موقع   سهیدر کن گاهیجا  نی عاشق بهتر اونها
 . میهست  یبیفر ن یما هدف چن يو همه  دادند، ینشون م اریمردم به اونها توجه بس

.  ست یشدن ن   ده ید  ی. محبت همواره در پتینس  ی نفع شخص  ی. محبت در پستیمحبت ن   نی ا  اما
«ما مثل   شهیگفته م ی: «محبت کبر ندارد.» گاه گهی.  پولس مستین  ییخودنما یمحبت در پ 
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دُمِش رو با   ي خَرامه و چطور پرها ی که طاووس چطور م میدون ی . چون مم»یطاووس متکبر هست
 .  کنهیباز م اشکنندهره یخ ییبایز

طاووس. اگر تا    کی بوقلمونه تا    کی تکبر    هیشب  شتریکه تکبر من ب   کنمی خودم فکر م   يدرباره   من
  ي های دن ید نیتراز باشکوه  یک ی د، ی دیند يریگبوقلموِن نر رو در فصل جفت  دِنیبه حال خرام

 !   نی رو از دست داد عتیطب

  ه یکه  ارم یبه دست ب  رو تیموقع  ن یتونستم ا نکه یتا ا  دم، یبوقلمون رو د 2000احتماال  من
دُمش به   يو پرها  کنهی . خودش رو پُف منمیبب يریگجفت  يبرا دن یبوقلمون رو در حال خرام

اصطالح    نی! مثل انی: به من نگاه کنگهیانگار که م  رهیراه م  يو بوقلمون طور  شهیسمت باال باز م
پرنده   نیتر«من باشکوه  گه یببر جنگل هستم!» بوقلمون م نیتر: «من باشکوه گهیکه م ی میقد

 در تمام جنگل هستم!»  

 . کنهیم یی جفت خودش خودنما يبرا بوقلمون 

و   میکن ییو خودنما میخودمون رو پُف کن می! ما دوست دارمیهست نطوریمَنظَر ما هم هم نیا از
 .  ستیمحبت ن  ن یا  گهی! اما پولس منی: به من نگاه کنمیبگ

  یداستان  ر، یِگون یل  ياز کنفرانس ها یکیدر  رایندارد» اخ  دهیغرور ندارد؛ اطوار ناپسند «محبت
که ملکه   یها قبل، زمان در سال  یاتفاق  يفرگوسن از اسکاتلند نقل شد، درباره  نکلِریتوسط س

  ک یهنوز شاهزاده بود. او و خواهرش شاهزاده مارگارِت که هنوز نوجوان بودند، به  زابتیال 
 ملکه بشه.   زابت، یبود که شاهزاده ال  یقبل از زمان  نیدعوت شدند، و البته ا ی همان م

که   یمادر، دخترهاش رو به اتاق خودش صدا زد و به اونها گفت: «دخترها، امشب وقت يملکه 
    ن»یباشه که رفتار شاهانه داشته باش ادتون ی د، ی رفت رون یب  یمهمان  يبرا

  ي درباره  تَنیوُر یپ يسندهیبارُس» نو ایاز «ارم ی شاهانه! من در حال خوندن کتاب  رفتار
با   دی ما با يکه گفتگوها  گه یم 1: 1 ان یپیلیاش از  فهستم. او در موعظه  »ی لیانج ي «گفتگوها

 مطابقت داشته باشند.  لیانج

ن مردم با هم صحبت  حرف زد يدرباره  کنه، ی«گفتگو» استفاده م  يکه او از واژه یالبته وقت و
بارها و بارها به    دیعهد جد  گهیرفتار هست. به عبارت د  يبرا  تَنیوُریپ  ي اواژه   نی . بلکه اکنهینم

 .   هما مطابقت داشته باش لیباشه که با اعترافِ انج يابه گونه  دیکه رفتار ما با  گهیما م

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

4 

رقص صحبت کرد.   یرفتنِ دو شاهزاده به مهمان   يفرگوسن درباره   نکلِری که س  ي همونطور   درست
  ي از آدابِ معاشرتِ دربار ي انمونه  ستیبای شده بودند، و م ت یترب  يباالتر  ي ارهایاونها با مع 

 . بودندی م

عبارت رفتار   يشه یآداب و دربار هست که با هم ر يدو واژه  بِیترک ی سیدر زبان انگل ضمنا
 .   يآداب معاشرت دربار  یعنیبانه . رفتار موددندیم لیمودبانه رو تشک

  ن، یشیحاضر م یشما در مجامع عموم  ی کرد: وقت ي ادآوریمادر، به دخترهاش  يملکه  پس
  د ی شاهانه باشه، با  دی. پس رفتار شما با نیسلطنت هست  ينده ی. نمانیتاج و تخت هست  ينده ینما

 با رفتار شاهانه.   یباشه. دختران  یرفتار سلطنت 

گستاخ باشند، فرزنداِن شاه   دیو فرزنداِن شاه شاهان نبا میهم فرزنداِن شاه شاهان هست ما
خوانده   سیانگل يباالتر از دختران ملکه  یحت  یبه آداب  ان یحی باشند. ما مس ادبی ب  دی شاهان نبا

 .  میفراخونده شد یع یمافوق طب ياما به رفتار شاهانه م، یشد

.»  شودی خدا، «اَطوار ناپسند ندارد و نفع خود را طالب نم يمحبت آگاپه  گه، یرسول م پولس
  دا یشد  کهیرو دوست دارند در حال   اتیآ  ن یا   نقدریکه چرا مردم ا   کنمی تعجب م  گمیم  ی واااو! وقت

 .»   شودی : «محبت نفع خود را طالب نم افتمی اش مجنبه   نیا  ادیبه    شهیهم  کنه، ی رفتار ما رو نقد م

رو باالتر از نفع خودت    ياگه ی که نفع شخص د  نهیا  ، یهر انسان   ا ی  یحیهر مس  يکار برا  نیترسخت 
  ي ز یهمسر من چ م؛یزن و شوهر هست م، یخانواده دار م، یکنی م ی . ما در کنار هم زندگیبش ایجو

  ي اگه یمون رو جور د پول  دم یم ح یاما من ترج زم، یعز  ي خوای م نو ی: خوبه که اگمیو من م خوادی م
انجام   ي خوای که تو م  يکار  ي ! به جا میانجا بد  ياگه یکار د خوام ی من امشب م  نکهیا ای  میخرج کن

 .  يبد

خود را انجام   يهاقیطر شهیشدن و هم ای! محبت کردن نفع خود را جوستیمحبت کردن ن  نیا
هست که    يهمون کار   نی حساسه! ا  گران ید  التیو تما   ازهای. بلکه محبت نسبت به ن ستیدادن ن 

نه به خواهش من بلکه    کنیرا از من بگردان، ل   اله یپ  ن یا  یپدر اگر بخواه  ي. «ادهیانجام م  یسیع
 تو.»  يه به اراد

نه   ارم، یتو رو به جا ب  ياراده  خوامیطالب باشم! من م خوامیهست که م يز یچ نی خودم آخر نفع
 واال، فراتر از درك ماست.   یگونه از محبت   نیخودم رو. ا  ياراده 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

5 

  ي به جا  م، یشیما اول نفع خودمون رو طالب م م، یخودمحور و خودخواه هست یطور ذات  ما به  چون 
قائل   ت یاز خودتون اهم شتریب  گران ید ي برا نی تا بتون  خوادیم یمحبت واقع  نی . و اگران ینفع د

 . نیبش

  گران ی که واقعا د ارهیب  ادی رو به  ش یدر زندگ ییهازمان  تونهیم یحیهر فرد مس کنمی فکر م من
به  دونستهی گرفته که م یکمک به کسان  يبرا یمات یرو جلوتر از نفع خودش قرار داده و تصم

که   دونمی که انجام دادم. و م   دونمی انجام دادم؛ م   ي کار  نی . من خودم همچزنهیم  ب یخودش آس
 .  ستین  یع یطب يکار  نیا

رو انجام    نکاریا  میتونستی شده، نم  ختهی ما ر  يها نبود که در دل   ی محبت  ن یاگر به خاطر ا   دونمی م
 .میبد

  ي هااق ی و اشت التیشده، بالفاصله تمام تما ختهیما ر  ي هامحبت آگاپه که در قلب  ن یا یحت اما
 .  کنهینم  رون یما ب   يها سقوط کرده و تباه شده ما هستند رو از قلب  عتیاز طب  ی که بخش  يآلودگناه

اون   نی بشه. ا ایکه نفع خودش رو جو نهیا یهر انسان  لیتما نیتری اشه که اساسب  ادمون ی دیبا
 شده.   ده یبخش يروزی پ يهست که برا  یمحبت

گلف بودند، بعد از تموم شدن   نی که در زم ي داشتم که عادت داشت با افراد یدوست من
 برد،ی لذت م  گران یبا د يخوشرو بود، و از رفاقت و باز  شهیکنه. اون هم يکارت باز شون، یباز

 . باختی هم م یو گاه  بُردی م ی گاه

بودند   ی . چون کسان نیدیدینم  بُردی که م   یدر رفتارش با وقت  یتفاوت   چیشما ه   باختی م   یوقت  یول 
سالن پرت   يو تو کردندی ها رو پاره مو کارت  خت، یریاعصابشون بهم م باختند، ی م یکه وقت

رو برداشتند و   يگار یس ریدر حال باختن بودند ز یکه وقت امدهیرو د ی. من کسان کردندی م
 . ستین  ی!  باورکردن واریبه د دن یکوب 

بار بهش گفتم: باب   هی آرام بود. من  باختی اگر م یمرد کامال آرامش داشت؛ حت  نیا  کهیحال  در
. گفتم  بَرَمی نه گفتم چرا؟ گفت: من با باختن م اون گفت:  ؟یاز باختن ناراحت بش ادیبه نظر نم

  يِ دها از شااون  ی عنیهام برنده شده، که از دوست   یک ی  یعنیگفت: اگر من ببازم    ه؟یمنظورت چ
  برندیبردن، لذت م
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ببرم   ست یمهم ن  گذره، ی لذت ببرم، به منم خوش م تونمی بشم، م ک یشر ن ی در ا تونمی من م  و
 باور داشت.   نی بلکه واقعا به ا زد، ی ببازم. اون بلوف نم ای

  ی ! گاه بازهی م  ای  بَرهی م  ی که ک   دادی نم  ت یبا دوستانش وقت بگذرونه، و واقعا اهم  خواستی م  او
رو انجام بدم،   نمیکه بهتر نهیکار من ا گنیکه م ن، ینیب ی رو در ورزشکاران بزرگ هم م نی شما ا

 ! زنمی برنده بشه، من براش کف م فمیاما اگر حر

:  گهی هست که م  یاصطالح  کی. در گلف  کنمیم  ي و شاد  برمی اونها لذت م  یو خوشحال   جان یاز ه  و
و اگر    نیشیخوتون شاد م  نیبزن   یخوب   ياگر ضربه  یعنی  کنه»ی نفر رو خوشحال م   کی«هر ضربه  

 !  شهیاد مش تون فی حر نیبزن  يبد يضربه

  ی اب یفراتر بره، که ما از کام  نی از ا  د یموضوعه، و محبت با  نی نسبت به ا  نانهیبدب   یدگاه ید  نی ا  اما
 .میهم شادمان بش تیو موفق

! محبت بدخُلق پرهی محبت زود نم وزِیف یعنی نی ا ه؟یبه چه معن نی.» اردیگی خشم نم «محبت
 دارن!    ین یزم  يهان یم شون تیبه من گفت، همه در شخص يبار مشاور  کی ! ستین 

  د ی. ممکنه بگمیهست  يهستند که ما به طور خاص نسبت بهشون حساس و انفجار   یی زهایچ  اونها
باره بوم!    کی به    نیشی م  شون یوارد زندگ  یوقت  یباهاش کنار اومد، ول   شهیآرومه و راحت م  یکس

 هست!   نیدونستم اونجا م یگذاشتم! نم   نیم ي من پام رو رو نیگ ی! و شما مشنیمنفجر م

در   یکم  ی لیخ یلیخ يهان یهست که م يااز مردم به گونه  یبعض یتیو رشد شخص اتیخصوص
  يو هرگز پاتون رو  دی راه بر شون ن یها در زمسال  يبرا نیتون ی کاشته شده. شما م نشون یزم
 نَره.  نیم

! با  د یدار ازینما ن راه رفتن در کنارشون به قطب يکه برا نیشناسیرو هم م يمقابل، افراد در
وجود داره که پاتون رو   نی احتمال ا نیکه بر یچون به هر سمت  نیریدر کنارشون راه م اطیاحت
 .  نی بذار نیم ک ی  يرو

  مان یکه قبل از ا اد، یم ادم ی قیو بد خلق هستند. دق شنیم نیخشمگ یافراد به راحت  نیا چون 
فصل ده   کی در  رستان، یو در سال آخر دب  شدم، ی م ی بدخلق بودم، زود عصب اریبسآوردنم، 

انداخته   رون یاونها به خاطر مشاجره با داوران ب  ي که من از سه تا  م، ی داشت سبال یب  ي مسابقه
 شدم!.  
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بلند و زور باهاشون بحث کردم، و کارم به    ياز حد با صدا  شیدر اشتباه بودند، اما من ب   داورها
 چون کنترلم رو از دست دادم.   دیکش  مکتین  ينشستن رو 

 بود. نی هم دم، ی آوردن، در رفتار خودم د مان ی که زمان ا يرییتغ  نیبزرگتر کنمی م فکر

من   يده یکه به عق ياِلزام به گناه رو حس کردم، به حد زاِنیم نیشتری بود که من ب  ییجا نجایا
و کنترلت رو از   یهرگز منفجر نش ، يکه هرگز آرامشت رو از دست ند نهیا لتیفض نیالتربا

 .  يدست ند

آوردنم هم منو  مان یو البته، بعد از ا  شناختیآوردنم من رو م مان یمن قبل از ا  همسر
در  م، یروز با هم به اختالف نظر برخورد کیمون گذشته بود که . ده سال از ازدواج شناختی م

 مون!  آشپزخانه

  ن ی شد، من بهش گفتم ا تري و جد  يدستم داشتم، و اختالف نظر ما جد  يآب تو  وان یل  ه ی من
کنه، تو تمام   یمن رو عصبان  تونهیمثل تو نم ایدن  نیکس در ا چیچون ه ست، یمنصفانه ن 

  ایدن   نیدر ا   یچکسیحال ه  نیو در ع  ، یدون یهستم رو م  ریپذ  بیکه من در اونها آس  ییهاقسمت 
 منو ناراحت کنه.     تونهی از تو نم شتریب  چکسیپس ه ست، یتو ن   ازمن مهمتر   يبرا

پرت   واریرو به سمت د وان یشدم که ل  یاونقدر عصبان  تی و در نها می در حال مشاجره بود ما
 !  دن ی. وِستا به من نگاه کرد و شروع کرد به خنددی خرد شد و آب به همه جا پاش وان یکردم. ل 

بهت فشار   کنم، ی ! من ده ساله دارم تالش ميانجامش بد  کردمی گفت: هاها! هرگز فکر نم اون 
 !  ي! و االن شد یشی منفجر م ی که ک نمیتا بب کنم، ی امتحانت م  ارم، یم

کرده   دا یغلبه پ ن یکه کامال بر ا کردمی زده شده بودم. فکر مو من خجالت  دیخندی بهم م  اون 
 نبود.  نطور یبودم! اما ا

  ي هات یخودم رو دارم، شما هم حساس يها تی . من حساسمیبش نیخشمگ یبه آسان  د ینبا ما
  ی دگ رانن  ي پر خطر رو در بزرگراه تحمل کنم! اونها طور  يهاراننده  تونمی . من نم نیخودتون رو دار

 دن، ی م راژیبه چپ و راست و ستند، یقائل ن  گران ید  یزندگ  يبرا  یتیاهم چ یانگار که ه کنندی م
 بوق!   ي رو  زارمیرو براشون م  ستممنم د
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  رن«احمق»یگیم  ادیکه    ياکلمه  نیچون اول   ستند، ین   نیماش  نیا  يها تو : خوشحالم بچهگهیم  وِستا
  د ی بلکه با میباش ی خشم و عصبزود  نطور یا دینبا. اما ما کنهی م یکه منو عصبان  ه یزیچ ن یهست. ا 

 .  میصبور باش گران یبا د

 عجله کنم. دیبتونم تموم کنم با نکهیا يبرا

! منظور پولس  میلوح باشکه ساده  کنهی م  حتیبه ما نص  اد یسوءظن ندارد» به نظر م  یق یحق  «محبت
 میدون ی ما م   م، یلوح باشساده   نکه ینه ا  م، یکن  کویمردم قضاوت ن   يدرباره   دی که ما با  نه یا  نجایدر ا

  شه، یمرتکب م  یبر ضد ما گناه  ی کس یوقت  میدار ل ی. اما تماکنندی که مردم واقعا گناه م 

ممکن صورت گرفته. انگار که اون   ي زهیانگ ن ی که انگار با بدتر مینگاه کن ي به اون گناه طور 
  ی ل یخ که یبزنه، درحال  بی به ما آس فکر کرده که بتونه ی مونده و به راه داریشخص تمام شب ب 

 . فتهیاتفاق م ن یبه ندرت ا

 بیفکر کردند و به ما آس توزانهنه یک یکه از قبل به شکل میشیم يافراد یبه ندرت قربان  ما
  م یدار   لی. متاسفانه ما تمادهیممکن قرار م  ينورها  نیاون زخم رو در بهتر  کویزدند. و قضاوت ن 

که درست و   م یدیرو م ازیامت ن ی. ما به خودمون امیخودمون نگه دار يرو برا  کویقضاوت ن  نیا
خودمون   يه یرو به همسا ازی امت نی خالفش ثابت بشه، اما ا نکه یمگر ا میمحسوب بش ادلع

 . میدینم

از   شتریب  نی ظن نداره؛ واضحه که امحبت، فکر بد و سوء نکهیا گه، یرو م نیداره هم نجایا اما
فکر   مون ان یاطراف يدرباره هان یما به بدتر یعنیبلکه  م؛یکه فقط افکار بد نداشته باش نهیا

زدن.    متتا از نظر ته  میدر اشتباه باش  یلوحاما بهتره از نظر ساده  میلوح باش. ممکنه ساده مینکن
 .»  کندی م يشاد  یبا راست یول  گردد، ی خوشوقت نم ی «محبت از ناراست

که مرتکب گناه    ستین   ن یها فقط اکه گناه ما انسان   گهی به ما م  1باب    ان ی پولس در روم  د، یدون یم
گناه انجام   مینیب ی م یکه به ما ملحق بشن و وقت میکنی م ق یرو هم تشو گران یبلکه د م، یشیم
 .  کنهیمعاف م ایما رو تبرئه   یچون به نوع م؛یکنی م  يشاد شه، یم

  ز ی : «محبت در همه چگهیپولس م  تی . و در نهاینه با ناراست   کنهیم  يشاد  یبا راست   یق یحق  محبت
.» باشدی را متحمل م  زی و هر چ باشدی م  دواریدر همه حال ام د، ینمای همه را باور م کند، ی صبر م

داشتن،   دیام ز، یتحمل، متحمل شدن و تاب آوردن هر چ ، يداریکه پا  هی محبت اون جوهره اصل
 . کنهیانسان ممکن م يداشتن رو برا مان ی و باور و ا
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ها، خواهد شد و اگر زبان  ست یها باشد، ن و اما اگر نبوت  شودی : «محبت هرگز ساقط نم گهیم و
  ی معرفت  ی جزئ  ! االن شهی .» اما محبت ساقط نمدی خواهد گرد  لیو اگر علم، زا  رفتیانتها خواهد پذ

که:    کنهیتموم م  نی. و بعد با امیشناخته شد  زیشناخت، چنانکه ن   می... لکن آن وقت خواهمیدار
و مانند طفل تعقل   کردمی و چون طفل فکر م  زدم ی که طفل بودم، چون طفل حرف م  ی «زمان 

به طور معما   نهیکه الحال در آ را یطفالنه را ترك کردم. ز ي. اما چون مرد شدم، کارها نمودمی م
  ز یدارم، لکن آن وقت خواهم شناخت، چنانکه ن   یمعرفت  ی لکن آن وقت روبرو؛ االن جزئ  نم، یب ی م

چند بار   دونمی. نمکنهیبه بلوغ دعوت م  یحیمس کی شدم.» او داره ما رو به عنوان  ختهشنا
 بچه داشته باشم.   ه ی مثل  یمان یا  خوادیخدا م گنیکه مردم م دمیشن

رشد کنم،   ستین  ازیکه ن  کنندیم یمعن نطوریرو ا  نیافراد ا  یلیدرسته؛ اما خ نینظر ا هیاز   خب
و درکم باشم.   مان یبالغ شدن در ا  یدر پ  ستی ن  ازیکنم، ن  یکالم خدا رو بررس  ستمیمجبور ن 

 بمونم.  یباق  رخوارهیتا ابد ش تونمیم

  ه یکه طفل بودم مثل    ی : زمان گهیگانه رفتار کردن فرق هست. پولس ممثل بچه بودن و بچه   نیب 
طفل  هیمثل  کردم؛ی طفل فکر م  هیمثل  زدم؛ی طفل حرف م هیمثل  کردم؛ ی طفل هم رفتار م

گانه  بچه   يبود که کارها   دهی وقتش رس  گهی مرد شدم د  ی اما بعد مرد شدم! و وقت  دادم؛ی جواب م
 ارم!  رو کنار بز

است:   ی باق زیسه چ نی : «و الحال اگهیو در آخر م کنه یمحبت دعوت م ي ما رو به ابراز بالغانه و
و محبت! «اما   دیام مان، ی ا ، یح یمس ک ی کالس يگانه فضائل سه  ن یو محبت.» ا د یو ام مان یا  یعنی

شکل   نیترهست که به واضح ياوهیمحبت است.» چون محبت اون عطا و م نهایبزرگتر از ا
 . کنهیت خودِ خدا رو آشکار میشخص
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