
برای محبت بھ دیگران در صلح حرکت کنید!
پیغام ١٧ ژوئیھ ٢٠٢٢

لوقا فصل آیھ ٣۶ تا ۵٠

کشیش کریس سیکس

ما امسال در حال مطالعھ تعلیمات مذھبی شھر جدید ھستیم، زیرا خالصھ ای عالی از اعتقاد ما بھ عنوان مسیحی است. من سوال ٢٩ را می خوانم و سپس با ھم

پاسخ را می خوانیم. 

سوال ۲۹: چگونه می توانیم نجات پیدا کنیم؟

فقط با ایمان به عی�� مسیح و کفاره او بر صلیب. بنابراین، اگرچه ما به دلیل نافرمانی از خدا گناه
کاریم و همچنان به هر ��ارتی میل داریم، با این وجود، خدا، بدون هیچ لیاقتی از خودمان، بلکه
فقط از طریق فیض خالص، عدالت کامل مسیح را هنگامی که توبه می کنیم و به او ایمان می

آوریم، به ما نسبت می دهد.

در پیغام امروز خود بھ دو فرد مختلف خواھیم پرداخت کھ بھ لطف خالص خداوند نیاز دارند. یکی توبھ کرد و بھ مسیح ایمان آورد. دیگری بھ توبھ و ایمان دعوت

می شود. اکنون لوقا فصل آیھ ٣۶ تا ۵٠ را خواھم خواند و سپس می توانیم با ھم کالم خدا را از نزدیک ببینیم. 

٣۶ یکی از فریسیان از عیسی خواست کھ با او شام بخورد، پس عیسی بھ خانھ او رفت و بھ صرف غذا نشست. 

٣٧ وقتی زن بداخالقی از آن شھر شنید کھ او در آنجا غذا می خورد، کوزه ای زیبا از آالبستر پر از عطر گران قیمت آورد. 

 

٣٨ آنگاه او در پشت پای او زانو زد و گریھ کرد.  

اشک ھایش روی پاھایش ریخت و با موھایش آن ھا را پاک کرد.  

سپس پاھای او را می بوسید و روی آنھا عطر می زد.

 

٣٩ وقتی فریسی کھ او را دعوت کرده بود این را دید، با خود گفت: «اگر این مرد نبی بود، می دانست کھ چھ زنی او را لمس می کند.  

او یک گناھکار است!”



 

۴٠ سپس عیسی بھ افکار او پاسخ داد.  

او بھ فریسی گفت: «شمعون، من چیزی برای گفتن بھ تو دارم.»  

سیمون پاسخ داد: «بروید، معلم.

 

۴١ سپس عیسی این داستان را بھ او گفت:  

«مردی بھ دو نفر پول قرض داد - بھ یکی 500 قطعھ نقره و بھ دیگری 50 قطعھ نقره.

 

۴٢ اما ھیچ یک از آنھا نتوانست بھ او بازپرداخت کند، بنابراین او با مھربانی ھر دو را بخشید و بدھی آنھا را باطل کرد.  

فکر می کنید بعد از آن چھ کسی او را بیشتر دوست داشت؟”

۴٣ شمعون پاسخ داد: «فکر می کنم کسی کھ بدھی بزرگ تر را برای او فسخ کرد.»  

عیسی گفت: «درست است.

 

۴۴ سپس بھ آن زن برگشت و بھ شمعون گفت: «این زن را می بینی؟ 

وقتی وارد خانھ ات شدم، بھ من آب ندادی تا خاک پاھایم را بشویم، بلکھ او با اشک ھایش آنھا را شستھ و با موھایش پاک کرده است.

۴۵ تو با بوسھ بھ من سالم نکردی، اما از اولین باری کھ وارد شدم، او از بوسیدن پاھایم دست بر نداشت. 

۴۶ تو از ادب روغن زیتون برای مسح سرم غافل شدی، اما او پاھایم را با عطر کمیاب مسح کرد. 

 

۴٧ «بھ شما می گویم کھ گناھان او - کھ بسیار است - آمرزیده شده است، بنابراین او بھ من محبت زیادی نشان داده است.  

اما کسی کھ کمی بخشیده می شود فقط عشق کمی نشان می دھد.”

۴٨ آنگاه عیسی بھ زن گفت: «گناھان تو آمرزیده شد.» 

۴٩ مردان سر سفره بھ یکدیگر گفتند: «این مرد کیست کھ برای آمرزش گناھان دور می گردد؟» 

۵٠ و عیسی بھ زن گفت: «ایمانت تو را نجات داد، با سالمتی برو.» 

با ھم اشعیا فصل ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم:

”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.”

بیا با ھم دعا کنیم 

ً ای پدر آسمانی، ما بھ سوی تو می آییم زیرا تو منبع حیات و حقیقت ھستی. عیسی، ما تو را می پرستیم زیرا سرشار از رحمت و محبت ھستی. روح القدس، لطفا

قلب و ذھن ما را باز کن تا با کالم خدا متحول شویم. آمین 

آیھ ٣۶ صحنھ را برای ما آماده می کند. 

٣۶ «یکی از فریسیان از عیسی خواست کھ با او شام بخورد، پس عیسی بھ خانھ او رفت و بھ صرف غذا نشست. 

توجھ کنید کھ شمعون از عیسی خواست کھ با او در خانھ شمعون شام بخورد. خوردن یک وعده غذایی با ھم در ٢٠٠٠ سال پیش بسیار مھم بود. امروزه نیز

بسیاری از فرھنگ ھا در سراسر جھان بر این باورند کھ خوردن یک وعده غذایی با ھم باعث ایجاد پیوند بین افراد می شود. این یکی از دالیلی است کھ ما ھر ھفتھ



در One Voice Fellowship شام می خوریم. در قسمت امروز، عیسی در حال خوردن شام در خانھ یکی از فریسیان است. آنھا رھبران مذھبی بسیار جدی و

محافظھ کار بودند. آنھا بسیار تالش کردند تا مقدس باشند، و ھمچنین از ھمھ اطرافیان خود انتظار داشتند کھ از قانون خدا پیروی کنند. 

عیسی با فریسیان مانند شمعون و ھمچنین با افرادی کھ توسط فریسیان طرد شده بودند، وقت گذراند. اگر بھ دو فصل کتاب مقدس خود نگاه کنید، متوجھ می شوید

کھ این رویداد در لوقا فصل ۵ آیھ ٢٧ تا ٣٢ثبت شده است. 

 

٢٧ «پس از آن عیسی بیرون رفت و باجگیر بھ نام الوی را دید کھ بر باج خانھ نشستھ بود.  

و او بھ او گفت: ”بھ دنبال من بیا.”

٢٨ و ھمھ چیز را ترک کرد، برخاست و بھ دنبال او رفت. 

٢٩ و الوی برای او جشن بزرگی در خانھ اش ترتیب داد و گروه بزرگی از باجگیران و دیگران با آنھا بر سر سفره نشستھ بودند. 

٣٠ و فریسیان و علمای ایشان بر شاگردان او غرغر کردند و گفتند: «چرا با باجگیران و گناھکاران می خورید و می نوشید؟» 

٣١ و عیسی بھ آنھا پاسخ داد: «آنان کھ خوب ھستند بھ طبیب نیازی ندارند، بلکھ مریضان. 

٣٢ من نیامده ام تا نیکان را بخوانم، بلکھ گناھکاران را بھ توبھ دعوت کنم.» 

مردم زمانی کھ می دانند بیمار ھستند و بھ کمک نیاز دارند بھ پزشک مراجعھ می کنند. عیسی دوست داشت زمانی را با افرادی بگذراند کھ نیاز آنھا بھ نجات دھنده

را درک کرده بودند. سوال بزرگ در متن امروز این است: ”آیا می دانید کھ برای شفای شما بھ خدا نیاز دارید؟” 

اکنون بیایید با دقت بیشتری بھ لوقا فصل ٧ آیھ ٣٧ تا ٣٩ نگاه کنیم. 

٣٧ وقتی زن بداخالقی از آن شھر شنید کھ او در آنجا غذا می خورد، کوزه ای زیبا از آالبستر پر از عطر گران قیمت آورد. 

 

٣٨ آنگاه او در پشت پای او زانو زد و گریھ کرد.  

اشک ھایش روی پاھایش ریخت و با موھایش آن ھا را پاک کرد.  

سپس پاھای او را می بوسید و روی آنھا عطر می زد.

ما نام این زن را نمی دانیم، اما حداقل دو چیز را می دانیم. او در اجتماع بھ بد نامی مشھور بود. این احتمال وجود دارد کھ او یک فاحشھ بوده باشد. دومین چیزی

کھ می دانیم این است کھ او عیسی را دوست داشت. بھ نظر می رسد کھ آنھا قبالً مالقات کرده اند و عیسی بھ او پیشنھاد بخشش و پذیرش داد. اشک ھا و بوسھ ھای

زن پاسخ کسی است کھ لطف شگفت انگیزی دریافت کرده است. او یک بطری کوچک عطر گران قیمت دارد کھ احتماالً در زندگی گذشتھ خود برای جذب مشتری

از آن استفاده کرده است. اما آن زندگی اکنون پشت سر اوست. عیسی زندگی جدید، امید جدید و اولویت ھای جدید بھ او داده است. بنابراین او فکر می کند بھترین

مکان برای قرار دادن این عطر ارزشمند روی پای مردی است کھ زندگی او را تغییر داد.

با این حال، قابل درک است کھ مردم حاضر در شام از اقدامات این زن آشفتھ شده اند. او شھرت بدی دارد و توجھ شخصی خود را بھ این معلم یھودی بھ نام عیسی

نشان می دھد. 

اکنون بھ آیھ ٣٩ نگاه کنید. 



 

٣٩ وقتی فریسی کھ او را دعوت کرده بود این را دید، با خود گفت: «اگر این مرد نبی بود، می دانست کھ چھ زنی او را لمس می کند.  

او یک گناھکار است!”

شاید شمعون مشکوک باشد کھ عیسی یکی از مشتریان اوست. یا شمعون فکر می کند کھ عیسی قضاوت ضعیفی دارد. ما شروع بھ دیدن قلب شمعون می کنیم،

زیرا او در مورد عیسی و زن افکار انتقادی می اندیشد. توجھ کنید کھ شمعون این چیزھا را ”بھ خودش” گفت. اما عیسی می تواند ذھن خود را بخواند و بھ افکار

ناگفتھ شمعون پاسخ می دھد. عیسی بھ شمعون چھ خواھد گفت؟ بیایید ببینیم کھ لوقا در آیات 40-43 چھ گزارش می دھد: 

 

۴٠ «سپس عیسی بھ افکار او پاسخ داد.  

او بھ فریسی گفت: «شمعون، من چیزی برای گفتن بھ تو دارم.»  

سیمون پاسخ داد: «بروید، معلم.

 

۴١ سپس عیسی این داستان را بھ او گفت:  

«مردی بھ دو نفر پول قرض داد - بھ یکی 500 قطعھ نقره و بھ دیگری 50 قطعھ نقره.

 

۴٢ اما ھیچ یک از آنھا نتوانست بھ او بازپرداخت کند، بنابراین او با مھربانی ھر دو را بخشید و بدھی آنھا را باطل کرد.  

فکر می کنید بعد از آن چھ کسی او را بیشتر دوست داشت؟”

۴٣ شمعون پاسخ داد: «فکر می کنم کسی کھ بدھی بزرگ تر را برای او فسخ کرد.»  

عیسی گفت: درست است.

عیسی دوست دارد با داستان ھارا بھ شکل مثلھا بازگو کند. مثلھا شیبیھ یک پوشش حقیقی مثل پوست انسان را احاطھ میکنند. تعلیمی در شھر جدید بسیار مفید

است، زیرا خالصھ ای از حقیقت کتاب مقدس را در 52 پرسش و پاسخ ارائھ می دھد. اما تعلیم و تربیت شخصی نیست. عیسی حقیقت کالم خدا را می پذیرد و آن

را بسیار شخصی می کند. 

ناتان نبی نیز ھمین کار را با داوود پادشاه کرد. دیوید زن مرد دیگری را گرفت و شوھرش را بھ قتل رساند. ناتان می خواست بھ دیوید کمک کند تا گناھان

وحشتناکی را کھ مرتکب شده بود ببیند. ناتان داستانی درباره مرد ثروتمندی کھ گوسفندان زیادی داشت بھ دیوید گفت، اما او یک بره جوان را از یک کشاورز فقیر

دزدید. داستان غرور و انکار دیوید را شکست تا بتواند بفھمد چھ کرده است. داوود حقیقت گناه خود را در برابر خدا و بثشبا و اوریا دید. 

عیسی در اینجا با شمعون ھمین کار را می کند. در مثل شما دو مرد دارید کھ بدھکار ھستند. سکھ ھای نقره موجود در داستان دناری رومی بود. آنھا اینگونھ بھ

نظر می رسیدند. این سکھ رومی میانگین دستمزد برای یک روز کار بود. یک مرد متوسط باید ۵٠ روز کار می کرد تا ۵٠ عدد از این سکھ ھای نقره بھ دست

آورد. و ۵٠٠ روز برای کسب ۵٠٠ قطعھ نقره. بدیھی است کھ مردی کھ ۵٠٠ سکھ نقره بدھکار بود، بدھی بسیار زیادی داشت. 

داستانی کھ عیسی می گوید چھ ھدفی دارد؟ افراد بخشیده شده با عشق پاسخ می دھند. اھمیت این نکتھ ھمین است. عیسی می گوید بین عشق و بخشش رابطھ وجود

دارد. اگر بھ اطرافیان خود محبت فراوان نشان نمی دھید بھ این دلیل است کھ محبت فراوان از خداوند دریافت نکرده اید. 

عیسی داستان بدھکاران بخشیده شده را تعریف می کند زیرا می خواھد چشم شمعون را بھ قلب خود معطوف کند. اما داستان فقط نیمھ تمام است. قبل از اینکھ

عیسی آن را بھ طور کامل توضیح دھد، از شمعون دعوت می کند کھ واقعاً زن را ببیند و فیض خدا را ببیند. اکنون بھ لوقا فصل ٧ آیھ ۴۴ تا ۴٧ نگاه کنید. 



 

۴۴ «سپس عیسی رو بھ آن زن کرد و بھ شمعون گفت: «این زن را می بینی؟  

وقتی وارد خانھ ات شدم، بھ من آب ندادی تا خاک پاھایم را بشویم، بلکھ او با اشک ھایش آنھا را شستھ و با موھایش پاک کرده است.

۴۵ تو با بوسھ بھ من سالم نکردی، اما از اولین باری کھ وارد شدم، او از بوسیدن پاھایم دست بر نداشت. 

۴۶ تو از ادب روغن زیتون برای مسح سرم غافل شدی، اما او پاھایم را با عطر کمیاب مسح کرد. 

 

۴٧ «بھ شما می گویم کھ گناھان او - کھ بسیار است - آمرزیده شده است، بنابراین او بھ من محبت زیادی نشان داده است.  

اما کسی کھ کمی بخشیده می شود، عشق کمی نشان می دھد.”

عیسی در آیھ ۴٧ می گوید کھ گناھان زن بسیار است. اما عیسی ھمچنین بھ شمعون در مورد گناھان خود می گوید زیرا شمعون نمی تواند آنھا را ببیند. شمعون

فکر می کند کھ او یک ”گناھکار ۵٠ سکھ ای” است. شمعون فکر می کند این زن ”گناھکار ۵٠٠ سکھ ای” است و او را قضاوت می کند. شمعون فکر می کند

کھ از او بھتر است. 

و شمعون فکر می کند عیسی یک پیامبر جعلی است. بھ یاد داشتھ باشید کھ در آیھ ٣٩ شمعون فکر می کرد، ”اگر این مرد یک پیامبر بود، می دانست کھ چھ نوع

زنی او را لمس می کند.” عیسی از شمعون می خواھد کھ بفھمد کھ بھ وضوح نمی بیند. عیسی مردانی را کھ از نظر جسمی نابینا بودند شفا داد. در اینجا عیسی بھ

یک نابینای دیگر درمان می دھد! 

اتفاق بسیار مھمی در آیھ 44 می افتد. بھ این نگاه کن 

۴۴ «سپس عیسی رو بھ آن زن کرد و بھ شمعون گفت: «این زن را می بینی؟» 

عیسی بھ کی نگاه می کند؟ لوقا گزارش می دھد کھ عیسی بھ زن نگاه می کرد، اما با شمعون صحبت می کرد. بیایید یک آزمایش انجام دھیم. چھ اتفاقی می افتد

اگر بگویم ”این پیانو را می بینی؟” بھ پیانو نگاه کردی؟ البتھ کھ کردی 

عیسی بھ شمعون آموزش می دھد کھ واقعاً برای اولین بار این زن را ببیند. عیسی از شمعون می خواھد کھ اعمال کنونی اش را ببیند، نھ گذشتھ گناه آمیزش را.

شمعون یک رھبر مذھبی است. اما اگر شمعون نتواند مردم را بھ وضوح با محبت و شفقت ببیند، پس نمی تواند از نظر روحی یا از راه دیگری بھ آنھا کمک کند. 

عشق با دیدن شروع می شود. پیشتر در ھمین فصل، لوقا درباره عیسی و یک بیوه در نزدیکی شھر نایین بھ ما می گوید. بھ لوقا فصل ٧ آیھ ١٢ تا ١٣ گوش دھید. 

 

١٢ «وقتی عیسی بھ دروازه شھر نزدیک می شد، اینک مردی را می بردند کھ مرده بود.  

او تنھا پسر مادرش بود و او بیوه بود و جمعیت قابل توجھی از شھر با او بودند.

١٣ و چون خداوند او را دید، بر او دلسوزی کرد و بھ او گفت: «گریھ مکن.» 

نویسنده پل میلر مشاھده می کند کھ سھ مرحلھ عشق در آیھ ١٣ وجود دارد. ببینید، احساس کنید، عمل کنید. عیسی بیوه زن را دید. او را کامالً دید، درد و فقدان او

را درک کرد. بنابراین عیسی نسبت بھ او دلسوزی کرد. واژه انگلیسی compassion بھ معنای ”دلسوزی، شفقت، غمخواری” است. ذھن عیسی وضعیت بیوه را

درک کرد و قلب عیسی درد بیوه را احساس کرد. گام سوم عشق عمل است. عیسی بھ سمت بیوه زن حرکت کرد، با او صحبت کرد و سپس پسر مرده او را زنده

کرد. 



عشق با دیدن شروع می شود. شمعون عیسی یا آن زن را دوست ندارد زیرا واقعاً آنھا را نمی بیند. شمعون نمی تواند آنھا را دوست داشتھ باشد یا آنھا را ببیند زیرا

نمی تواند قلب خود را ببیند. غرور ما را از حقیقت در مورد خود و دیگران کور می کند. در عشق، عیسی می خواھد غرور ما را بشکند و قلب گناھکار ما را بھ

ما نشان دھد. نھ بھ این دلیل کھ از دیدن ما در رنج روحی لذت می برد. عیسی این کار را انجام می دھد زیرا می داند کھ توبھ بیشتر مساوی است با درک بیشتر

عشق خدا. 

در زبان انگلیسی اغلب می گوییم: ”عمل ھا بلندتر از کلمات صحبت می کنند.” یا ”یک عکس ارزش ھزار کلمھ را دارد.” شاید شما ھم بھ زبان خود چیزی مشابھ

بگویید. ناکامی شمعون در پذیرایی اولیھ در مقابل عیسیی کھ با صدای بلند میخواند. شمعون فکر می کند کھ او بھتر از عیسی و بھتر از زن است. اقدامات او این

را آشکار می کند. عیسی می خواھد بھ شمعون کمک کند تا عمق گناه خود را ببیند، بنابراین شمعون می تواند عشق عمیقی را از جانب خدا دریافت کند. در مقابل

چشمان قدوس پدر آسمانی، ھمھ ما گناھکاران ۵٠٠ سکھ ای ھستیم. تعداد بطور خاص مشخص نیست. عیسی درباره بدھی صحبت می کند کھ پرداخت آن

غیرممکن است. 

لطفا با من بھ این نمودار نگاه کنید. خط باالیی نشان دھنده درک ما از قدوسیت خداوند است. نکتھ اصلی درک ما از گناھکاری است. اگر فکر می کنید گناھکار

۵٠ سکھ ای ھستید، فقط ۵٠ سکھ از خدا طلب بخشش می کنید. درک شما از عشق و فداکاری مسیح اندک خواھد بود. و عشق شما بھ دیگران کم خواھد بود. 

شمعون فکر می کند قدوسیت او باالتر است، قطعاً باالتر از عیسی یا زن. شمعون فکر نمی کند کھ بھ یک ناجی یا یک ناجی بزرگ نیاز دارد. شمعون فکر می کند

گناه کوچکی دارد. شمعون فکر می کند فقط بھ ۵٠ سکھ بخشش از طرف خدا نیاز دارد. بنابراین شمعون فقط کمی عشق بھ دیگران دارد. 

اما زن می فھمد کھ او یک گناھکار ۵٠٠ سکھ ای است. او ھمچنین می داند کھ عیسی او را بسیار دوست دارد و خدا او را بسیار بخشیده است. خدا بدھی ۵٠٠

سکھ ای او را بخشیده است، بنابراین او بھ عیسی عشق زیادی نشان می دھد. اگر ببینی کھ بھ ۵٠٠ سکھ بخشش نیاز داری، آن وقت می دانی کھ خدا واقعاً چقدر تو

را دوست دارد. شما عیسی را با شادی و سپاسگزاری پرستش خواھید کرد. و دیگران را با محبتی کھ از خدا دریافت کرده اید دوست خواھید داشت. 

شمعون تا زمانی کھ نبیند کھ او ھم یک گناھکار ۵٠٠ سکھ ای است، کسی را خوب دوست نخواھد داشت. دوستان من، وقتی روح القدس گناه شما را بر شما

آشکار می کند، در برابر او مقاومت نکنید. اگر ابعاد و عمق گناه شما را بھ شما نشان می دھد، چشم و گوش خود را نبندید. خداوند مھربان است و ھر ھفتھ بیشتر

از گناھانم را بر من آشکار می کند. این باعث می شود کھ او را بیشتر دوست داشتھ باشم، زیرا بھ روش ھای جدید می فھمم کھ چقدر عشق و بخشش دریافت کرده

ام. 

من باید این وعظ را تمام کنم، پس اکنون باید بھ سھ آیھ آخر نگاه کنیم. 

۴٨ «سپس عیسی بھ زن گفت: «گناھان تو آمرزیده شد.» 

۴٩ مردان سر سفره بھ یکدیگر گفتند: «این مرد کیست کھ برای آمرزش گناھان دور می گردد؟» 

۵٠ و عیسی بھ زن گفت: «ایمانت تو را نجات داد، با سالمتی برو.» 

شمعون در مورد عیسی اشتباه می کرد. غرور گناه آلود شمعون او را نسبت بھ واقعیت عیسی کور کرد. وقتی عیسی بھ افکار خاموش شمعون پاسخ داد، عیسی

آشکار کرد کھ او تنھا پیامبر واقعی در اتاق است. در این آیات پایانی عیسی آشکار می کند کھ او چیزی بیش از یک پیامبر است. عیسی آشکار می کند کھ او خود



خداست، زیرا خدا بھ تنھایی می تواند گناھان را ببخشد. 

ابتدا عیسی با زن صحبت می کند. مردم در مورد او صحبت می کنند و اعمال او را تماشا می کنند. اکنون عیسی مستقیماً با او صحبت می کند تا او را دلداری دھد

و بھ او یادآوری کند کھ بخشیده شده است. با دقت بھ متن، فکر می کنم او احتماالً قبل از این رویداد نجات یافتھ است. من معتقدم کھ اعمال محبت آمیز زن، قلبی را

نشان می دھد کھ قبل از آمدن بھ شام، بخشیده شده و پذیرفتھ شده است. سایر مھمانان از اینکھ عیسی بھ او گفت کھ او بخشیده شده است متعجب و ناراحت ھستند.

بنابراین آیھ ۵٠ بھ زن گفتھ می شود، بلکھ بھ نفع ھمھ در شام است. عیسی بر قدرت خود تأکید می کند و بھ ھمھ می گوید کھ چگونھ باید با او رفتار کنند. این زن

یک گناھکار مطرود و مطرود در جامعھ خود بود. اما عیسی قلب او را تغییر داد و زندگی او را تغییر داد. حاال او می خواھد رفتار جامعھ با او را تغییر دھد. می

گوید: «ایمانت تو را نجات داد، با آرامش برو». این پیام مسیح برای امروز ما نیز ھست. اگر بھ مسیح اعتماد کرده اید کھ گناه شما را ببخشد، می توانید با آرامش

خدا در قلب خود اینجا را ترک کنید. و شما می توانید سخاوتمندانھ دیگران را دوست داشتھ باشید، زیرا خداوند شما را سخاوتمندانھ دوست داشتھ است. 

حاال براش دعا کنیم 

عیسی، از تو سپاسگزارم کھ بخشش را روی صلیب ممکن کردی. روح القدس، لطفاً بھ تفتیش ناکامی ھا و ضعف ھای ما ادامھ دھید. زیرا ھر چھ بیشتر گناه خود

را ببینیم، محبت مسیح نسبت بھ خود را بیشتر درک می کنیم. سپاسگزاریم کھ میز عشاء ربانی تصویری ملموس از عشقی است کھ دریافت کرده ایم. امروز ما را

تشویق کنید و از نظر معنوی تغذیھ کنید، تا بتوانیم شما را دوست داشتھ باشیم و دیگران را دوست داشتھ باشیم. بھ نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین
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