
 

 القدس روح و پسر و پدر نام به

  

 میا دهیشن گذشته هفته دو یط که ییداستانها با  بطور مستقیم نخست. دو مطلب را دنبال می کند امروز یخوان لیانج 

 لیانج یقسمتها معدود از یکی نیا و میریگ یم جشن را حیمسپادشاهی  زامروما  همان است که دومو  شود یم دنبال

 را قنطارها داستان و ناکارامد یها عروس ساقدوشنام می برد و داستان  پادشاه  عنوان به حیمس یسیعاز که است

 دیگو یم یسیع که آنچه ی است ازفیتوص بلکه مثل ای داستان کی نه است، متفاوت یکم امروز متن. کند یم دنبال

و از " انیپا" از یریتصو نیا". هستند او با فرشتگان همه و ابدی یم جالل انسان پسر که یهنگام.  "افتد یم اتفاقو

 می باشد سمسیکر به یمنته هفته چهار وظهور فصل آغاز ، است ظهور کشنبهی ندهیآ هفته. است" قضاوت نیآخر"

 یگاه که) حیمسعیسی  ظهورباره در مراقبه یبرا یزمان بلکه ستین سرگرمی و تفریح زمان سا،یکل سنت طبق اما

می خواهم بدانم . است جهنم و بهشت ، قضاوت ، مرگ ،" آخر زیچ چهار" و( نامند یمنیز  دوم آمدن را آن اوقات

 دهد؟ یم دست شما به ینیبدبو  سردرگمی ، شدن یعصب ، دیاماتی همچون احساس چگونه که

 یعل است، قدرتمند ریتصو کی کند، یم میتقس را بزها و گوسفندان د،یآ یم ابرها یرو بر که پادشاه حیمس ریتصو 

 یریتصو اما ، ستین انجیل مقدس از یبخش کی نیا .است متواضع چوپان کی از خوب ریتصو کی نکهیا رغم

 به یسیع.  کند یم کار قضاوت در قدرت کی ،.  اندازد یم حیمس قدرت ادی به را ما ، کند یم فروتن را ما که است

در  که است یکس او. است جهان یها یپادشاه و پادشاهان همه از شیب که است یمقام یدارا یپادشاه عنوان

 :گفت ما خوانش اول به

 در تنها نه ، است شده ینامگذار که ینام هر از باالتر و ،هاست سلطه و قدرت و اقتدار و تیحاکم همه از باالتر 

 .ندهیآ عصر در همچنین بلکه عصر نیا

 از تر یمتعالکه باالتر و حیمس اقتدار و قدرت ادی به را ما که نه تنها، است نیا لیانج خواندندر موقع  بیعج نکته 

 .میکن یم دایپ زین را یگرید حیمس ما بلکه اندازد یماست،  زیچ هر

 .پنهان ازمندین حیمس کی ، متفاوت کامال ریتصو کی 

آورده  جهان سراسر در انهیعام یها افسانه و ها داستان در اغلب خدا ای مهمانان پادشاهی مبدل، لباس با مهمانان 

 ای دارد وجود یفارس زبان به یداستان نیچن ایآ که بدانم دارم دوست  شود؟ یم استقبال آنها از چگونه. استشده 

 نکهیوا م،یخواند لوط بعدا   و سارا و میابراه ، ینیزم یها خانهدر  یآسمان مهمانان از ما زین مقدس کتابدر. ریخ

" غافلند از مهمان نوازی فرشتگان"گفته می شود  یسیانگل زبان به که. گرفتند قرار گرم استقبال مورد دوباره چگونه

 :انیعبران به نامه از میمستق قول نقل

کار، بعضی چرا که با این  دینشو غافل ها بهیغر مهمان نوازی نسبت به از .ابدی ادامه برادرانه عشق دیبگذار‘ 

 2: 31 انیعبران دانسته از فرشتگان پذیرایی کردند.ن

 .است حیمس خود به ییخوشامدگو بلکه در مورد غافل نشدن از مهمان نوازی فرشتگان نیست  فقط امروز لیانج 

 :دیگو یم خود راست دست در کوکارانین به پادشاه 

ودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا ، تشنه ببه من خوراک دادید بودم گرسنه " 

 چه پادشاه حیمس باشد؟ تواند یم چگونه نیا پوشاندید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید."

 .پرسند یم صالحان  دارد؟ ازمندانین با یارتباط

کی تو را غریب دیدیم و آب دادیم؟ ک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو سرور ما، کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خورا" 

 به پادشاه ومدیم؟" آبه تو جا دادیم ویا عریان، و تو را پوشانیدیم؟ کی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت 

کردید، در واقع برای آمین، به شما می گویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من " ، داد خواهد جواب آنها

 من کردید."

 ،یزندان ،خانمان یب ،گرسنه. است یریفق زن ای مرددرهر انسانها همه در حیمس ،گمنام حیمس ، پنهان حیمس نیا 

 نتوانستند که یکسان برای شتریب یحت ،بود پنهان اند کرده کمک که یکسان یبرا حیمس نیا و. ازمندین حیمس ،رمایب

 .است انپنه کنند کمک

 آنچه برای یکی از این کوچکترین ها نکردید در واقع برای من نکردید." ،میگو یم شما به آمین" 



 را خود ما اگر.  است اکنون همو نجایا مورد در بلکه ، ستین جهان انیپا مورد در موضوع نیا که روشن است

 حیمس خدمتگزار دیبا ، میکنمی  مالقات را او اخد با مالقات هنگام میدواریام و میدان یم پادشاه حیمس کننده پرستش

 .میکن کمک میتوان یم چگونه و میکن دایپ را او میتوان یم کجا مینیبب تا دقت کنیم دیبا ما. میباش پنهان

 کلمه دو در انیعبراندر پیام نیا: دینشو غافل ها بهیغر مهمان نوازی از. باشد داشته ادامه متقابل عشق دیبگذار 

 .شود یم خالصه" philozenia" و" philadelpia" یونانی

 

 خود دوستان ، سایکل خانواده ، خانواده ، کانینزد به.  دیگو یم او بماند یباق او بگذار ، برادرانه عشق - ایالدلفیف

 که دینکن فراموش را ایلوزنیف.  دیبرو زین را یبعد قدم ، شود متوقف نجایا در که دینده اجازه اما ، دیبورز عشق

 برعکس قا  یدق ، است یخارجافراد  ای بهیغر به عشق آن یواقع یمعنا ، است شده معنا ینواز مهمان اوقات یگاه

 ست.ها یخارج ای ها بهیغر از نفرت ای یاعتماد یب از ترس که همان  است یزیست گانهیب است یا کلمه

 کی در را او و میبرو رونیب میتوان یم امروز م،یباش روز نیآخر منتظر حیمس مالقات یبرا که ستین یازین 

 .میکن مالقات بهیغر و دوست

 .می کنیم دایپرا  یکار نیچن انجام نشیب و ضیف و ما  

  

 نیآم 


