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 لک  یساده مانند چگونگ یراه حل هابا مثل وجود دارد.  یزندگ یبرا یادیزهای  دستور العمل"  نترنتیدر "ا

زان و  نیب ،یارتباط یحل بحران ها یمانند چگونگتر هم هستند،  دهیچیت پضوعا، موتمیز می شودشکالت از فرش 

کوتاه که  یها هیدهد. در آ ی" را نشان میزندگ یبرا "دستو العمل نیچن زیرسد امروز ن یمرد. پولس رسول به نظر م

پولس رسول  شنهاداتیپ نیا  .دهد یبه ما م یحیمس یمهم در زندگ یزهاینهاد در مورد چ شیپ 21او  م،یشنومی ما  

" پولس یزندگ دهی"پدحال، آنچه که ما در  نیکنند. با ا یزندگ گریتوانند با همد یم انیحیمس هچگون این که در مورد

 هیت، توصهج نی." به ادیکنآن مشکل را حل  دیتون یشما م د،یکن یکار را م نیجمله است: "اگر شما ا نیا مینیب ینم

 هیبرعکس، توص.  پیدا کنیمشفا    ایدن نیدر ا میانتو یکه ما م دیگومی سخن ن یعمل یه هایرسول پولس   از توص

 کی هیشب شتریرسول پولس ب یها هیتوص نیما اشتباه است. بنابرادر یزیدهد که چه چ یپولس رسول به ما نشان م

 دیمن با نکهیا دنیل: با شنخداوند از ما جدا است.  به عنوان مثا لیچه دل بهدهد که  یاست و به ما نشان م صیتشخ

شنوم که  یکه م یتوانم دشمنم را دوست داشته باشم؛ وقت ینم واقعا  که من  نمیب یدشمنم را دوست داشته باشم، ابتدا م

 یلیاما اغلب خ ستم،یو خوشحال ن واریدیداشته باشم، ابتدا متوجه شدم که من  ام یو خوشحال  یدواریدر هر موقع ام

 کنم؛ یابتدا متوجه شدم که  هر روز دعا نم م،یرینماز جشن بگدر  بایستیشنوم که  یم یوقت تم؛هس نیناراحت و غمگ

قرار دهند، برکت دهم،    تیخواهند من را مورد آزار و اذ یکه م یبه کسان  هستم جبورمشنوم که من  یکه م یهنگام

: راه حل   ستا نیا به دست می آیدن پولس  آنچه که از رسوال نیشوم که دشمنانم را دوست نداشتم.  بنابرا یمتوجه م

 نجایکنم همانطور که رسول در ا یمن زندگ یسایدر کل یحیتوانم به عنوان مس یچگونه م   م؟یچکار کن است!  یمخف

 یقعاد.   عشق  ویعشق تظاهر نکنبه .  پولس گفت میکن دایجمله پ نیدر اول میتون یم راراز نیا دهد؟ یم شنهادیپ

 عشق ناب نیآسان است اما متاسفانه من  ا نیشکالت است! اه مهم یراه حل برا نیاست! ا هاشتبان و بدوناب  شهیهم

 قایکنم دق یچطور با عشق اشتباه کار م .مناد یاز عشق ناپاک م ای  ینم. متاسفانه،  من از عشق دروغریاز دست دا  را

ز آن، س ا. پمبارزه با کلمات بد بود رتیبت نی. به اردک اذیتو  دیفرد  من را ناام کیدانم. به عنوان مثال، :  یم

معموال  به خانه بردم. آنها اجازه  نداد  را افکاراین که مشکل دارم،  یداشتم. و هنگام دیو خشم شد   عصبانیتاحساس 

خشم را هنوز هم احساس  نم،یب یرسانده را نم بیرا که به من آس یکه فرد یزمان ،یفراموش کنم. حت توانمبکه  من 

 یروبرو مکرد  تیشخص که من را اذ نیچند روز، دوباره با  ا ازد بع رود. یبا من به خانه م  عصبانیتدارم و 

لبخند  نیمن با بهتر ن،یخودم را شرمسار کنم. بنابرا خواهمیاما من نم رمیبگ دهیشخص را ناد نیخواهم ا ی.  من مشوم

شم و م خشو ی. من در خودم پاره مستین یاست و واقع یق اجباراما عشکنم.  یم کنم  تالش ماتوانم آن را آنج یکه م

 یاحساس ناراحت کننده است. عشق جعل کی نیاست.  ا صمشخ نم صورت  یکنم بر رو یکه احساس م یدیناام

نسخه ارزان از  کیفقط  نیتظاهر است. بنابرا کیفقط  ست،ین   تیواقع نیا رایاست ز ندیناخوشا نیاست! ا ینجوریا



. و ستین یاست که واقع یزیکند چ یهر ماو تظااست.  یناک از عشق واقعمخالف وحشت یحت نیاست. ا یعشق واقع

 ای ریبرد، د یرنج م بیکه از عشق فر یتواند وجود داشته باشد. هر کس یندارد، عشق هم نم جودو قتیکه حق ییجا

 از آن عشق اشتبا   خواهد شکست.زود 

 

منشاء دارد. منشاء عشق،  عشق یجوره که چ دیگو یدرست باشد، از اول م  دیکند که عشق با یم شنهادیپولس پ یوقت

شود. "پس  یم افتیشود. منشا عشق تنها در خدا  ینم افتیکنند، در دل مردم  یاز مردم فکر م یاریهمانطور که بس

از  را کار  نیا وداد  مشخصر به انقد غشق را  سر خود را داد ..." خداوند پرا انقدر دوست داشت، تا او  ایخداوند دن

  را به ما داد. حیمس یسیعشق خدا  چنان قانع کننده است چون  که  او پسر خود ع نیا انجام داد. حیسم یسیع قیطر

منبع تمام عشق است. اگر  یسیع نیکرد. و خودش را به ما داد. ا سرازیرتمام ثروت خود را  جلجتا بیخداوند در صل

که تمام عشق  دیگو یپولس م ان،یل رومکنم. در فصل او یم دایپ یسیتنها در عرا تجربه کنم،  یواقع من بخواهم عشق

 کنند. یآنها تظاهر م ن،ی. بنابراستندین یکنند واقع دیتوانند تول یکه مردم م ییزهایتواند باشد. همه چ یم یسیتنها از ع

دهد و  یخدا خود را به ما م یسیع قیکند. از طر یظ نمخود حف یاست که خدا عشق خود را برا نیفوق العاده ا زیچ

 یسیند. عشق با عنما جلجتاکوه  یبر رو حیمس یسیدهد. بله، عشق به خدا در ع یعشق خود را به ما م زیاو ن نیبنابرا

   زیعشق ن نیرفت. ا رونیاز قبر ب  یسیعشق ع نیاست. ا حرکتدر حال  یسینشد! نه، عشق خدا به ع دیدر قبر ناپد

 لیانج  نشاگرداو آن  ادبه سفر در سراسر جهان فرست   خود آورده است و آنها را یمخف یشاگرد را از مکان ها 12

کند . در  یاست. او در زندان ها مسافرت م مشخصعشق در کل جهان    نیتا امروز، ا م کردند.العا حیمس یسیع

 دیمجایی که فقیرترین مردم   ادر راه است در  نیبخشند. ابکه آنها را شکنجه کرد    یتوانند کس یم انیحیآنجا که مس

 یاگر احساس م ای دیخود را ببخش رادرب یدتوان یدر راه ماست. اگر نم زیعشق ن نی. و ارندیتازه   بدون بازپرداخت بگ

د. نه، تو ینک سخت تر کار دیکه تو با ستین یبدان معن نیا د،یخوب خدا را حفظ کن یفرمان ها دیتوان یکه تو نم دیکن

: "عشق  دیگو یاو م سد،ینو یکلمات را م نیپولس اقبل  هیآچند .  دیکن دایرا پ یعشق واقع دیتون یکجا  م یبدان دیفقط با

ما  دیغسل تعم قیاست که خداوند از طر تیواقع کی نیشود.   " ا یم ختهیروح القدس داخل قلب ما ر قیخدا از طر

ز در ما فعال یداده است نانجام   بیصل یما بر رو یبرا یسیهمه آنچه که ع د،یتعماست. به خاطر غسل  کردهبرقرار 

خواهد به  یدستورالعمل او نم 21بخش است. با  نیدستورالعمل  که توسط پولس رسول در ا 21راز  قایدق نیاست. و ا

 دیکه ما با دیگو یبه ما نم او  ممکن از ما انتظار ندارد. ریغ زیچ چیکند. پولس ه زیتجو دیکتاب قانون جد کیما 

. و فقط میهست یحیمس دیغسل تعم قی! نه، ما در حال حاضر از طرمیباش یواقع انیحیمس تیاتا در نه میتالش کن شتریب

تا در  ستیدر مورد من سخت تر ن نیکنند. ا یو روح القدس در ما کار م یسیکه ع میدان یم م،یهست انیحیچون ما مس

 م،یستین دیخورش انیحیاو است. ما مس از عشق یو زندگ یسیعدر مورد من نگه داشتن  نیا ابه هدف برسد. ام تینها

 یسیاز ع یزیکار ما چ نیا قی. و از طرمی ستادهیبه ما داده است، ا یسیع قیکه خداوند از طر یما تنها در نور و گرم

اگر در مورد   کامال با من متفاوت است. یسیشود. البته، متوجه شدم که ع یتواند منتقل م یکه پس از آن م م،یریگ یم

 یببخش  در عوض، من م توانمیماست. من نم نیب بیآس نیبه من صدمه بزند، ا یاگر کس ایشدم  یعصبانفرد  کی

شود.  یاقدام انتقام در هر عمل بد انجام م کیپس از  نیزند مجازات کنم. بنابرا یم بیرا که به من آس یخواهم فرد

را شکست. عشق او اساسا متفاوت است. با توجه به  رهیزنج نیا تینها رد یسی. عکنیمکار را ب نیا متاسفانه ما فقط

 انیهودیآب  نیخت. ااب  سااز آب شر یسیکه ع میدیامروز ما شن لیدر انج  دهد. یم رییتنفر با عشق، جهان را تغ

همه  یبرا عیساییمعجزه  بود و عالمت  نیلاو یسیکارع نیاستفاده کردند.  ا خود نییعبادت آ یداشتند که برا ازین

عروق  دراساسا شراب را  دیبا یسیبهتر شوند. نه، ع یخواهد به ما کمک کند تا مردم حت ینم یسیع است. شیکارها

ه وجود بشراب را از آب  یسیهمانطور که ع قایسازد. دق یرا از آن م دیجد یزیچ دیبا نیدهد. ا رییتغ یمیقد یها

ما  انیدانم که عشق او م یکند، م یمکار را  نیا یسیکند. و چون ع یکار را م نیاو امروز با ما ا نی، بنابراآورد

 نینخواهد بود.آم وهیهرگز بدون م


