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Це, мабуть, найвідоміший розділ у цьому листі. Це місце часто читають на
весіллях, але це також є словом до Церкви. Павло говорить про Агапе,
любов, що сходить від Бога і ми знаємо, що це якість любові, яка можлива
лише тоді, коли ми маємо особисті стосунки з Богом.
Найдосконаліша путь
Павло писав про духовні дари і він хоче, щоб вони використовувалися так,
щоб збудовувалося тіло Христове. Він вважає, що ці дари мають велику
цінність і називає мови, пророцтва і віру. Він також згадує жертовну
підтримку бідних і навіть бажання померти заради Євангелії. Тут апостол
говорить про те, що без любові всі ці дари та справи пусті і не мають
ніякого значення. Гордість, важливість в своїх очах і зарозумілість не
повинні мати місця в нашому житті. Все, що ми робимо має випливати з
любові до інших.
Любов
Павло перелічує ряд якостей, які показують, що таке любов, і називає те,
що не являється любов’ю. Він не дає детального пояснення всього, проте,
читаючи про це, ми розуміємо, що це серйозний виклик для роздумів про
те, як ми поводимося з іншими.
Любов довготерпить, любов милосердствує, тішиться правдою, завжди
захищає, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! Ніколи любов не
перестає!
Любов не заздрить, любов не величається, не поводиться нечемно, не
шукає тільки свого, не дратується, не думає лихого не рветься до гніву.

Християнська любов
Так як любов тішиться істиною, християнська любов завжди захищає,
вірить, надіється, терпить і тіло Христове, що вірно проявляє любов один
до одного, буде сильно відрізнятися від світу. На жаль, буває, що
християнської любові не вистачає, що стає причиною руйнування в тілі
Христа. У цьому листі Павло був занепокоєний тим, що в Коринті
існувала егоїстична поведінка, яка не збудовувала Церкву, але фактично
спричинила поділ і погані свідчення.
Любов Христа
Коли ми дивимося на характер Ісуса, ми бачимо якості любові, які описав
Павло. Готовність Ісуса шукати волю свого Батька і йти на хрест,
незважаючи на сором і великі страждання, показує доброту, смирення і
справжню любов до людства. Ісус, великий пастир овець, пропонує нам
захист і надію. Він ніколи не здається, навіть тоді, коли ми його
підводимо. Він любить нас і продовжує любити. Коли він прощає нас,
запис знищується, і він більше не пам'ятає про наш гріх.
Вічна любов
Павло визнає, що настане час, коли багато духовних дарів більше не
будуть потрібні, тому що, коли ми будемо з Ісусом, ми будемо там, де
немає гріха і немає темряви. Однак ніколи не буде припинення його
любові. Ми будемо насолоджуватися цією любов'ю назавжди!
Питання для роздуму:
1. Що, на вашу думку, є найдосконалішою путтю, про яку Павло говорить
в цьому посланні?
2. Як ми можемо заохочувати духовні дари, але все ж робити любов
пріоритетом?

3. Як наша любов порівнюється з описом любові в цьому розділі?
4.Розглядаючи твердження, що любов не мислить злого, як ми можемо
застосувати це до церкви, де іноді обурення і непрощення можуть
залишатися, навіть на багато років?
5. Як лідери в церкві, як ми можемо практично захистити Божий народ і
заохотити їх любити так, як любить Ісус ?
Нехай Бог вас поблагословить!
Річард Брантон

