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 و پرستش شیستا
 شدن به پرستندگانِ خدا لیتبد
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  سندهیدرباره نو

ال  یکتاب مقدس هستند . ا سندگانیو نو یالملل نیمعروف ب نیو معلم سندگانینو ، سخنرانان لیگ سیال و جو یا

و  ویراد قینفر از طر ها ونیلیاز صد هزار نفر و م شیب یتیو موعظه به جمع ایبه هشتاد کشور دن یرسالت هایسفر

نسخه فروش داشته  ونیلیاز پانزده م شیآنها ب یها کتاب ها و کتابچه نیت.پر فروش ترداشته اس ونیزیتلو

 .ردیگی ها مورد استفاده قرار مناریو سم لیترجمه شده و در مدارس انج یاریبس یآنها به زبان ها یاست.نوشته ها

 یآنها در زندگ یریو تصو یصوت یو نوارها نوشتن ، سی،تدر ایدهنده کالم خدا با موعظه پورییقدرتمند و تغ قیحقا

 در حال انفجار است. گرانید

    کشف  ماندارانیا رایز ، شودی آنها تجربه م پرستشو  شیستا ینارهایخداوند در سم جالل زیشگفت انگ حضور

 دارمانیآنها درباره اقتدار ا میاز تعال یرویبا پ یاریبس خدا شوند. یمیو صم حقیقی پرستنده هایکه چگونه  کنندی م

 را کشف کرده اند. شجاعتو  یروزیپ جیو مه دیعد جدبُ ،

وارد  ، شودی م یکه از دست آنها جار یقدرت شفابخش را آموزش داده است تا با ماندارانیاز ا یاریبس لزیگ

 عطایای نهتمام  یبه صورت فوق العاده ا توانندی آموخته اند که م یاریبس خدمت فوق العاده خداوند خود شوند.

 روزمره و خدمات خود بکار ببرند.  یالقدس را در زندگ روح

فلسفه  یمدرک دکترا یدارا نیال همچن یهستند.ا اتیارشد اله یمدرک کارشناس یدارا سیال و جو یا ، دو هر

 مانیو ا یِ خداوندسیمتمرکز بر ع بر کالم خدا، یمبتن کامالً خدمت آنها  است. ی ویژنحیاز دانشگاه مس اتیاله

 .می شودآموزش داده  ، در قدرت روح القدسو  راسخ

   و معجزات عجایب آنها با مسح قدرتمند نشانه ها، میپدر است.موعظه و تعل محبتاز قلب  یشیآنها نما خدمت

که در جلسات  یاز کسان یاری.بسشودی م دهیاز آنها در امواج تحت قدرت خدا د یاریشفابخش همراه است که بس

 .کنندی م جربهاز جالل و قدرت خدا را ت یزیشگفت انگ یه ها،جلو کنندی آنها شرکت م

  
به  ماندارانیا زیتجه یبرا یعمل یابزارها دیخود را وقف تول یزندگ گیل سیال و جو یکتر اد

نها ارتقاء زندگی پیروز و خارق العاده برای خواسته آنموده اند و خداوند  یِسیع یانجام کارها

 هر ایماندار در تمام سطوح بلوغ مسیحی است
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 شاگردانو  نیبا معلم یسخن
 

 کمالروح خود را در جاری ساختن  وحضور خدا  منتقل شدن بهلذت  ایمانداران و پرستش ،  شیدر مطالعه ستا

 به وسیله. در می یابندرا  اخد انه و قلبیمیصم پرستش و خدا طبق کالم خدا  ستایش عالیابراز و   قدرت ، تازگی

 .خدا را پرستش می کنندروزانه  ماندارانیشود ، ا یم مکاشفهکتاب  نیکه در ا یقیحقا

 یبا عزم و "به خدا می چسبند "رخ خواهد داد که  یهمه کسان یدر زندگ ، در روحانه قدرتمنددستیابی به پیروزی 

 رییتغ مطالعات قدرتمند و نیکه در ا مکاشفه شده ای قیاحق کردن تجربه به جهت را و روح خود نفْسجسم ،  تازه

 .دارد، می سپارند وجود  زندگی دهنده

درس ها  نیآنچه در ا نی، بلکه همچن کنیم قیحقا نیمطالعه اوقت خود را صرف نه تنها این خیلی مهم است که 

 یخدا متجل جالل و پر هیبتور افتد ، حض یاتفاق م نیهمانطور که ا کنیم و تجربه و نیتمر را شود یم مکاشفه

 .خواهد شد

هر چقدر خود را با حقایق کالم خدا درباره ستایش و پرستش پر کنید  .میکنی م شنهادیدوره،پ نیا سیاز تدر قبل

 رونیاز فکر شما ب قیحقا نیهمان اندازه ا به د،یکن پر پرستش و ستایشکالم خدا در مورد  قیخود را به تحق شتریب

برای شما مهیا می سازد که از آن استفاده کنید را  یطرح کلیک کتاب  نیشما وارد خواهد شد. اآمده و به روح 

 .گرانیبه د قیحقا نیانتقال ا برای

 شاگردان، که  یافراد ریسا ای موارد نیا سندهیآموزش موثر است.نو یضرورت برا کی ،یشخص یزندگ ریتصاو

 .کند یساز ریتصورا خود  یغن اتیحذف نکرده است تا معلم تجربکار  نیقادر به ارتباط با آنها هستند را از ا

که در  یهنگام اموزد،ویرا به ما ب زیروح القدس است که آمده است تا همه چ نیبه خاطر داشت که ا دیبا شهیهم

 .میپر از قوت روح القدس باش دیبا شهیم،همیکنی م سیتدر کهی زمان ای میحال مطالعه هست
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 اریبس یخانگ یها و گروه کشنبهیمدارس  ، ،مدارس کتاب مقدس یگروه ای یالعات شخصمط یمطالعه برا نیا

دفترچه راهنما را داشته  نیاز ا یینسخه ها لیدر طول دوره تحص شاگرداست.مهم است که هم معلم و هم  یعال

 .باشند

 ادداشتی یبرا یخال یجانوشته شده است .ما  خالصه کردنو  کردن تأمل ،کردن  دیکتاب ها در مورد تاک نیبهتر

شده است و به شما در  یطراح ی ،بررس یبرا عیمرجع سر ستمیس کیقالب با  نی.امیها و نظرات شما قرار داده ا

 پولس به تیموتائوس نوشت : .کندی کمک م دیگر سطوح افتنی

 

پار که مورد اعتماد و بس یبه کسان یا دهیاز من شن یاریرا که در حضور شاهدان بس یسخنان و. 2:2 موتاؤسیدوم ت

 باشند  گرانید میقادر به تعل

 

شده  ی( طراحیتوسعه خدمت ستمی)س MINDSکتاب مقدس در قالب  یعمل یدوره مشارکت کیدوره به عنوان  نیا

 ،ی در زندگ شرفتیپ یمفهوم برا نی.امی باشد  ، شده یزیبرنامه ر یریادگی یبرا ژهیو کردیرو کیاست.که 

دوره  نیا توانندی م کتاب نیابا استفاده از  یقبل انیشده است.دانشجو یطراح شاگردان  ندهیآ سیها و تدر خدمت

 آموزش دهند. گرانیبه د یرا به راحت
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 دستورالعمل

 

   ،  میشو حقیقیو پرستش  شیکه وارد ستا میریبگ ادی شتریاست. هرچه ب فوق العادهمطالعه  کیو پرستش  شیستا

در همچنین و  ! ستیو عبادت چ شیستا این خالصه شده کهقدرت در درک  نی. امیوش کتریبه خدا نزد میتوان یم

 .ستطبق کالم خدا و پرستش شیستا تجلیاتورود به همه  یچگونگ شناخت

     مانیمعبد سل وارد هاو بعد می شدند یموس مهیوارد خ ههر روزی که از نسل هارون بودند ، کاهنان قیعهد عت در

به حضور  ه، هر روز کاهنان ایمانداربه عنوان نیز ما  خواست خدا این است کهنکرده است.  رییغت روند نیشدند. ا یم

 .وارد شویماو 

این صحن ها توانند به  یم ایمانداران . همهدیرس یمصحن ها شده بود که به  لیتشک ییاز دروازه ها یموس مهیخ

 یخدمت کنند و سال خداوند را )قدس( قدساکان کردند تا در م ینقل مکان م ها صحن قی. کاهنان از طرندیایب

 .ودشد که در آن صندوق عهد ب یمقدس االقداسی بار ، کاهن اعظم وارد  کی

 

رحمت پوشانده  ی، که با صندل صندوق عهدخدا بود.  کرسی و تخت آسمانی محل از ینیزم قدس االقداس نمونه

بودن در  قدس االقداس به منزله ،ود. حضور در خدا ب سمانیآ کرسی و تخت از الگوی ، ینیزم نمونه شده بود ،

 خدا بود. حقیقی حضور

           به صورت کرد یکه انسان را از خدا جدا م ی، حجاب بیصل یبر رو عیسیِ خداوند جان سپردنلحظه  در

نسان به جدا شدن از خدا نداشت. گناهان ا یازین گریگناه د لیپاره شد. انسان به دل نییاز باال به پا ای العاده خارق

 به حضور خدا بروند. با دلیریتوانند  یاست. اکنون ، زنان و مردان م آمرزشقابل 

 

  این مراحل برای ورود وجود دارد زی، امروزه ن داشتوجود  قیعهد عت همانطور که برای ورود مراحلی برای کاهنان

،  زمانی  روزانهشخصاً به طور  بایدما . مییآ یو پرستش به حضور او م شی، هر روز در ستا ایماندارما ، کاهنان  رایز

. میوارد شوبه طور مشترک ، با تمام بدن  میشو یهر زمان که با هم جمع م دی. ما باداشته باشیم ورود به ستایش برای

 تدبیرات دی، اما با میکه ما به حضور او وارد شو این خواست خداست. نیاز استاطاعت از طرف  عملِ، ورود  یبرا

 .میجام دهرا ان الزم
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 دهد: یم ارائه به ما مراحل را نیا داود

و نام او را متبارک  دییاو را حمد گو !حیاو با تسب یو به صحنها دییایب شکرگزاریاو با  یها به دروازه ۱00: 4 ریمزام

  !دیخوان

 

 نی. اولمیاو شو یناسپاس وارد دروازه ها یها با قلب میتوان ی. ما نممیشو یاو م یوارد دروازه ها یبا شکرگذار

 .باشدخداوند ی قلبی از شکرگزارابراز  با سرودهایی دیبا ستایشما هنگام  سرودهای

 

. ما وجود داردورود به حضور او مرحله ای برای ،  میهست ها صحنو در  میکن یکه از دروازه ها عبور م همانطور

تا  ، وارد شویمخدا با شکوه  پرستش لحظه نیتر انهمیصمبهترین و  قدس االقداس ، به جهت اجرایبه  میستیآماده ن

آواز ،  ، شادیبا همانطور که ستایش می کنیم . دهیماختصاص  او ستایشبه  بیرونی صحن زمانی را دراول  نکهیا

 .با رقصیدن در حضور خدا وارد می شویم ، و گاهی اوقات ، کف زدن و باال بردن دست  سرود

 

به وسیله . ما کشیده شدن به نزدیکی خدا را داریم احساس  خوددر روح ،  هستیم شیستا صحن هایهمانطور که در 

   یداخل صحن. ما وارد وارد شدن شیاز ستا یاالترو درجهبه  میکن یو شروع م کسی که او هست فراتر می رویم

 .میشو یم پرستش ، وارد مکان مقدس میشو یم

 

خود را دستان  بلکه  میزن یدست نم ایو  میرقص ینم گرید طولی نمی کشد که  میشو یاز حضور خدا آگاه م وقتی

           قبل نظم داشت ناگهان متوقف یشود. آنچه لحظه ا یکند م سرود. بلند می کنیمبه سمت او  زیادبا احترام 

 است. غیرقابل تحمل باًیخدا تقر حضور قدوسیت. می شود

 

          که یاوقات تنها کار یشود. گاه ریک سرازما ممکن است اش یگونه هاروی ، از او چسبیدیم همانطور که ما به 

او  قدوس حضورو در  میخود را متوقف کن یسازها نواختن ایخواندن  سروداست که  نیا میانجام ده میتوان یم

 محبت، در  میا ستادهیاو ا حضور. ما در میو کامالً از خدا آگاه هست میشو یخود غافل م انی. ما از اطرافمیسکوت کن

 .میشده ا قغراو 

 



9 
 

. ما در میهست قدس االقداس. ما در وارد می شویمدرون حجاب  به افتاده است ، یچه اتفاق میبفهم نکهیبدون ا باًیتقر

 ایکرده  میدر برابر او تعظ یاریاست. بس فی. مسح و قدرت فراتر از توصمیخدا هست یمیو صم کیحضور نزد

 .مین بیفتندغش کنند و روی زممکن است  یکنند. برخ یسجده م

 

 : میدار مانیبه معبد سل صندوق عهداز زمان آوردن  ییبایز فیتوص ما
 

ابر نتوانستند   سبب  به  .  و کاهنان خداوند را پر ساخت ۀآمدند ابر، خان  رونیب  از قدس  کاهنان  چون  شد که  واقعو 

 ۱۱  - ۱0: ۸بود. اول پادشاهان   کردهخداوند را پر  ۀخان ، هُوَهی  جالل  که رایز ستند،یبا  خدمت  جهت  به

 

او  ی. سپس طبق دستورالعمل و الگومیکن یرا آماده م های خود . ابتدا قلبکنید تجربه  که این را است یچقدر عال

 .می سپاریمبدون محدودیت   ستایش طوالنی و آزادِ کی ابرازو بدن خود را در  نفْس. ما روح ، میشو یوارد م

و  کینزدبرای  دیباشد ، اما ما با یمیبا عروس خود صم این خواست اوست که. میشو یم کینزدهمچنان به خدا  ما

از  کیبا هر  یمیلحظات صم نیا خدا خواستار. میشو یکیبا او  که کامالً یتا زمان به او بچسبیم شدن کترینزد

  حقیقیپرستش  فیقابل توص ریو غلحظات ارزشمند ، مقدس  نیا یبرا پیوستهو  متعهد شده  دیما با قلب، اما  ماست

 .قرار گیرد

       انجام آن را  ، و همانطور که بمانیمو صبر کنیم  دی. ما بامیکن ینیاز حضور او عقب نش دی، نبا میوارد شد یوقت

 او بر روح ما تیاز شخص ماندگار تاثیری، که  باشیماو  کیآنقدر نزدباید خواهد کرد. ما  رییما تغ جان،  میده یم

ما بیشتر به شباهت او ، روح  در کمال صمیمیت بگذرانیم هستیم را  حضور او ی که درزمانبیشترکل  . هرچهقرارگیرد

 شد. میاو خواه هیشب شتریب و ابدی یم رییتغ عیسیِ خداوندیعنی پسر او  شباهتما به  یباشد ، زندگ خواهد شد

 داودبا  دیقلب ما با فریاد. میبه وضوح از او بشنو میتوان یم ست کهنجایا اینجاست ، و یکدلی سطح ارتباط نیباالتر

 که نوشت: یوقتهماهنگ باشد 

 

جان من تو دارد.  یبرا دیشد اقیخدا جان من اشت یدارد، همچنان ا اقیآب شدت اشت ینهرها یچنانکه آهو برا

 2  - ۱: 42 ریو به حضور خدا حاضر شوم. مزام میایب یکه ک ،یّح یتشنۀ خداست تشنۀ خدا
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قلبی در بود که  یبازگرداند. او مرد میداود پادشاه بود که آن را به اورشل نی، ا صندوق عهد پس گرفتناز  بعد

 صندوق،  مانیبه دنبال حضور او بود. به مدت چهل سال ، تا زمان ساخت معبد سل وستهیو پداشت خدا  جستجوی

که انسان را از خدا جدا  توجود نداش یحجاب چی. هداود ساکن شد مهی، در خبود حضور خدا  عهدی که نمایانگر

بود.  خدا شیستا ی دائمیها یقربان  ، داود مهیدر خ یها یبود. تنها قربان پرستندگانهمه  دیدر د صندوق عهدکند. 

 شده است. لیتبد سایپرستش کل یداود امروزه به الگو مهیخ

 

 :د نویس می ۱2 -۱۱: ۹موس عا به نقل از یعقوب،  ۱7-۱6: ۱۵اعمال  در

 

و  کنم یداود را که افتاده است باز بنا م مۀیرجوع نموده، خ نیکه، بعد از ا ۱7  - ۱6: ۱۵اعمال رسوالن 

که  ییها امّت عیمردم طالب خداوند شوند و جم هیو آن را برپا خواهم کرد،  تا بق کنم یآن را باز بنا م یها یخراب

 . است  نموده  تکلّم آورد یرا بجا م  نیا  خداوند که بر آنها نام من نهاده شده است.

 

گرداند.  یخود باز م یسایرا به کل حقیقیو پرستش  شیستا خدا رایز میها هست نبوت نیامروز ، ما در حال تحقق ا

به حضور او حرکت  دییای. بمیباش در طی این زمان های تازگی  حیاتآب  انیجر طالباز ما  کی، هر  داودمانند 

 .میآزاد کن به خدا ، و قدرتمند تازه،  سر زنده ابراز ستایشی دررا کرده و روح خود 

 

تجربه و  دیشو نزدیک و نزدیکتر، به حضور خدا  دیخوان یصفحات را م نیا همانطور که ،است  نیما ا یدعا

 .زندگی و پرستش حقیقی را تجربه کنید رییتغ ، شدن با او یمیصم
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 درس اول

 ستایش و پرستش

 
  

 مقدمه

 

 پرستشمراسم  ، یاست. زمان شدنتجربه در حال  سراسر جهان از روح القدس در یدیتازه و جد بیداری روحانی

از  یمیقدسرود نامه های از  بر گرفته یسنت یهاسرودبود.  سوگواری یک مانندخشک و  ساهایاز کل یاریدر بس

 ستادهیا ایماندارانی ساهایاز کل یارینخواهد بود که در بس معمول ریغاین ،  هشد. امروز یسروده م روی بی میلی

 یاز آنها معنا یاریرقصند. بسب ، شیدر حال ستا وندحضور خدادر  یبزنند و حت خوانند ، دستب سرودشند ، با

است و در  یو اشک از چهره آنها جارزانو زدند  با دستای بر افراشته به حضور خدا که یرا در حال حقیقیپرستش 

 خوانند. یمپر از روح را برای او  یرستشپ یهاسرود با همان حالت و تجربه می کنند شدند را غرقحضور خدا 

 

 ایکر ،  یگروه ها سرگرم رگیدیی جماعت کلیساهستند.  سایانواع مختلف سازها در حال بازگشت به کل

و تازه  یقیمسح خدا را به طر ایماندارانشوند. در عوض ،  ینم، با خدا دارند  یرابطه کم خودشان که سرایندگانی

 کنند. یتجربه م جدید

 

کند.  ی، جالل خدا سالن اجتماعات را پر م ردیگ یرا فرا م کلیسایی جماعت مانند امواجکه قدرت او  یامهنگ

 .می شود رممکنیغ، ابر جالل او  لیبه دل ستادنیوقف معبد ، ا یمانند روزهاه

 

ر نتوانستند به آمدند ابر، خانه خداوند را پر ساخت. و کاهنان بهسبب اب رونیواقع شد که چون کاهنان از قدس ب و

   ۱0:۸-۱۱پادشاهان ۱.خانه خداوند را پر کرده بود هوه،یکه جالل  رایز ستند،یجهت خدمت با
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 نصیحت داود

 

آنچه روح  میانما را به ، او  پند آمیز سخنان  دیکند. بگذار شیچگونه خدا را ستا باید دانست یبود که م یمرد داود

 دهد ، بکشاند. یخود انجام م یسایکل حقیقیپرستش  احیایلقدس امروز در ا

 

او  !دییاش بستا مقتدرانه یاو را به سبب کارها  !دییاو را در فَلَکِ پرقدرتش بستا !دییخدا را در قُدسش بستا !اهیهللو

او را با دف و رقص   !دییبربط بستا او را با چنگ و !دییکَرِنا بستا یاو را با نوا  !دییبستا ارشیرا فراخور عظمتِ بس

هر چه جان   !دییبلندآوا بستا یاو را با سَنجها !دییاو را با سَنجها بستا  !دییبستا یو ن یزِه یاو را با سازها !دییبستا

   ۱:۱۵0-6 مزمور ! اهیهللو !دیدارد خداوند را بستا

 

 !میکن شیرا ستا خداوند دیما با

 

 فیتعار

 شیستا *

 بیانیک  نی. امی باشد ما انجام داده است یآنچه برا ره به جهت خدااز  یو شکرگذار قلبی یقدردان ابراز شیستا

برای ما مهیا که او  یزیشگفت انگ برکاتبه خاطر همه  به خداما  از صمیم قلب یقدرداناز  گفتاری استو  فیزیکی

 .کرده است

 

 *پرستش

         ما نسبت بهاو  زیشگفت انگ برکاتهمه  تفکر بهاز  ، رفتن فراتر پرستش است. شیشکل ستا نیپرستش باالتر

 .می، صفات و کمال او هست تیشخص ، شخص یخود خدا برا شیو ستا ستودنما در حال ابراز یعنی  می باشد،

 ما انجام داده است. یراآنچه او ب ینه فقط برا می کنیم خدمت و خودش او هست آنچه که  یبراخدا را  ما
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 پرستشو  شیستامقایسه بین 

 

 ستایش

 عبارت است از: شیستا

 

 سخن خوب گفتن از *

 از نیابراز تحس *

 از تعریف کردن *

 کردن دیتمج* 

 گفتن تهنیت *

 دست زدن(با  ) کردن نیتحس *

 ستودن *

 )کسی را از لحاظ مقام بلند کردن( دنیبخش یتعال*

 

 او که یکار یا دربارهاست  شگفت انگیزاو چقدر  کهخواندن ، در مورد خداست  سرود ای ، اعالم کردن شیستا

 ما انجام داده است. یبرا

 

 پرستش

 پرستش عبارت است از:

 

 ابراز احترام *

  بتیه احساسداشتن  *

 پرستش شخص موردبرابر  * تعظیم کردن در

 الیق تکریم شمردن *

 (ارج نهادن بخشیدن) * منزلت
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انجام داده است  خدا که ییخدا است. شما از نقطه تفکر درباره کارها یخواندن برا سرود ای اعالم کردن پرستش

 .دیا شده کسی که او هست خاطروارد پرستش به  و دیعبور کرده ا

 

 شیستا نیباالتر*

 است. شیشکل ستا نیباالتر پرستش

 

 :پرستش اولدر وهله 

 یقلب ( گرایش۱

 با خالق عمیق سرگرم یا مشغول بودن (2

 تفکرات درونیِ قلب شروعی برای( 3

 ستخدا شایستگیبر عظمت و  تأمل عمقِ (4

 

 وارد دی، بلکه با "کار کرد" پرستشروی توان  یافکار و احساسات است. نم نیاز ا خود انگیز طغیان کی نیا پس

 است. از جان و دل شیستا و ی، شگفت بتی، ه تکریم قیعمابراز  سر ریز نمودن ،  پرستش،  در نهایت .شدآن 

 

 ست؟یچ پرستش

 

 .ستیچ پرستش میبفهم دی، با میشو پرستشوارد  نکهیقبل از ا

 

 روح در

 

 .میخدا بپرداز حقیقیخود به پرستش  روحاز  میتوان یفقط م ما

 4:24 وحنای«.بپرستد یبه روح و راست دیبایروح است و هرکه او را پرستش کند م خدا
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ما با قدرت روح القدس  روحپرستش  یبه معنا نی. پرستش در روح همچندلرستش با تمام پ یعنیپرستش در روح 

 نامد. یم روح ما ایقلب  آن را  د که کتاب مقدسقرار دارمکان  درونی ترینهمان  آنچه که در همه است ، 

 راستیدر 

 

 قلب ما را جستجو کند. یرونتا اعماق د است خداوندبه  دادناجازه  و کردن پرستش یعنی راستیدر  کردن پرستش

 20:27 امثال.دینمایم شیدل را تفت یعمقها یانسان، چراغ خداوند است که تمام روح

 

که  یروح راست یعنیباشما بماند،  شهیبه شما عطا خواهد کرد تا هم گرید یدهندها یو تسل کنمیمن از پدر سوال م و

 ماندیکه باشما م رایز د،یشناسیشناسد و اما شما او را م یو نم ندیب یکه او را نم رایتواند او را قبول کند ز یجهان نم

   ۱6:۱4-۱7 وحنای.و در شما خواهد بود

 

 دیخود را پاک کن

 

تا  میپاک کن یرو شر ی، مهم است که خود را از افکار جسمان میبپرست جسمخدا را در  میتوان یکه ما نم ییآنجا از

 ح ما بتواند توسط روح او خدا را بپرستد.رو

 

 یپرست و طمع که بت حیو هوس و شهوت قب یو هو یزنا و ناپاک د،یاست مقتول ساز نیخود را که بر زم یاعضا پس

 3:۵ انیکولس.  است

 

 حاتیوتسب ریبه مزام دیکن حتیو نص میرا تعل گریکدیکمال حکمت ساکن بشودو  و به یدرشما به دولتمند حیمس کالم

 یسیدرقول و فعل، همه را به نام ع دی. و آنچه کندییخود خدا را بسرا یدر دلها ضیو با ف یروحان یو سرودها

   ۱6:3-۱7 انیکولس.دیاو شکر کن لهیپدر را بوس یوخدا دیخداوند بکن

 

کند. اگر  پرستشتواند خدا را  ینم جسم. میکن پرستشقلب پاک خدا را  کیو از بپذیریم  خدا را پاکی دیما با

ما باقی نمی ماند که خدا را به وسیله روح  روحجز  یزی، چ میکن آزاد ندستیخدا ن ازکه  ییزهایخودمان را از همه چ

 .کند پرستشاو 
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 نمونه ما نی، اول ابراهیم

 

 نمود پرستش میابراه

 

 است. میراهدر ارتباط با اب پرستشاشاره کتاب مقدس به  نیاول

و عبادت کرده، نزد  م،یتا من با پسربدانجا رو د،ینزد االغ بمان نجایشما در ا»به خادمان خودگفت:  م،یابراه آنگاه

 22:۵ شیدایپ«.مییشما بازآ
 

 شدن اولین اشاره و ذکرقانون 

 

 انیب اظهارات نی. اشود یم دهینام " شدناشاره و ذکر  نیقانون اول"کتاب مقدس وجود دارد که  ریاصل در تفس کی

از  یگرید جایآن در هر  تیو اهم یاز معن ینشانه واضح یذکر کتاب مقدس درباره هر موضوع نیدارد که اول یم

 باشد. می کتاب مقدس

            یهمراه ایکه اسحاق و او را تا مور یبا جوانان میشود که ابراه یم دیده یزمان "پرستش"وقوع کلمه  نیاول

 کرد. یت مکردند صحب یم

 شود ینشان داده مدر اینجا  ، آناشاره و ذکر کردن  نیاول نیبا ا پرستش تیجد

 

 اطاعت نمود میابراه

 

 به فرمان خدا ، اطاعت بود. میابراه پاسخ

. می باشد چه چیزیبود  شد خواسته میاز ابراهکه  یاطاعت از فرمان،  میکه تصور کن داین اصالً برای ما امکان ندار

 بسته بود. میبا ابراه خدابود که  یبه عهد یبود. او وفا وعده پسر اسحاق
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 ) از روی اشتیاق شدید قلبی ( قربانی مشتاقانه

 

،  میابراه درخواست شده از عمل پرستش نیبود. ا از صمیم قلب قربانی کیزمان مطمئناً  نیدر ا پرستش عمل

 نیاز بزرگتر یکیهنوز هم  می تواند پرستش عمل.تقدیم کندای است که او می توانست  هدیه نیباالتربهترین و 

 باشد. یشخص یها قربانی

 

خدا  دهیزنده مقدس پسند یقربان خود را یکه بدنها کنمیخدا استدعا م یبرادران شما را به رحمتها یا لهذا

 لیذهن خود صورت خود راتبد یبلکه به تازگ دیجهان مشو نیکه عبادت معقول شما است. و همشکل ا دیبگذران

   ۱:۱2-2 انیروم.ستیچ اکامل خد دهیپسند یکویکه اراده ن دیکن افتیتا شما در دیده

 

 است.خد بهکامل خود شخص  میتسل یبه معناپرستش حقیقی 

 

 مانیا –اطاعت  عملِ

 

 .داشته باشد ی شبیه پرستشاحساسفقط توانست  یمطمئناً نم میاست. ابراه مانیعمل اطاعت و ا ، پرستش عمل

 کی"گشت. میشما باز خواه نزدما "گفت:  به عنوان قربانی اسحاق هدیه دادن یدر روز سوم سفر خود برا میابراه

 شده بود. لیتبد مانیعمل ا کیعمل اطاعت به 

 

 کردن میتسلخود را 

 

تولد پسرش  وابسته به عهددر  یاکرده بود. هر وعده  زیستآن  یبرا میمرگ هر آنچه ابراه یاسحاق به معنا مرگ

 کامل در برابر خدا بود. شدن میعمل تسل کی نیبود. ا وصل اسحاق بهبود. هرچه او باور داشت 

را  میآورد که ابراه مانیاز ا مخصوصی هدیهاو ساکن شد و  شیدر ستا خداپرستش ،  در میاطاعت ابراه خاطر به

 کرد. اسحاق قربانیبه انجام  موظف

 22:3 ریمزام.یا نشسته لیاسرائ حاتیکه بر تسب یا ،یقدوس هستاما تو  و



19 
 

 یکه پدر اجازه قربان مینیب ی، م هاشد. بعد لیتبد قربانی یینها یبه الگو نیشود و ا یپسرش را آورد تا قربان میابراه

که  ییهمان جا در قاًیدق عیسیِ خداوندوجود دارد که  یادیاحتمال ز یدهد. حت یرا م عیسیِ خداوند،  پسرشکردن 

 شده باشد. یداد ، قربان برای قربانی ارائهاسحاق را  میابراه

 .میشو حقیقیتا وارد پرستش  میکناو  میخود را تسل یشخص یها نقشهها و  یهمه خواسته ها ، جاه طلب دیبا ما

 

 مزیت ستایش

 

 شائول

 یطانیارواح ش از آزار دیدن *

را گفتند:  ی. وبندگان شاول وساخت یاز جانب خداوند او را مضطرب م روح خداوند از شاول دور شد، و روح بد و

تا  دیما بندگان خود را که به حضورت هستند امرفرما ی. پس آقاسازدیروح بد از جانب خدا تو را مضطرب م نکیا»

زد، و تو را خود بنوا دبهدستیایو چون روح بد از جانب خدا بر تو ب ند،یرا که بر بربط نواختن ماهر باشدبجو یکس

 دایمن پ یباشد برا(  ماهرخوب )را که به نواختن  یاالن کس»و شاول به بندگان خود گفت: « خواهد شد. کوین

که داودبربط گرفته،  آمدیکه روح بد از جانب خدا بر شاول م یهنگام شدیو واقع م.« دیاوریکرده، نزد من ب

      ۱4:۱6-۱7 لیسموئ۱.رفت یو روح بد از اوم دشیراحت و صحت حاصل م را شاولو  نواخت،یدست خود مذبه

 

 آزادی را به همراه داشت یقیموس*

و  نواخت،یدست خود م بربط گرفته، به که داود آمدیکه روح بد از جانب خدا بر شاول م یهنگام شد یو واقع م

     23:۱6لیسموئ۱.رفت یو روح بد از اوم شدیصحت حاصل مراحت و  را شاول

 

 کیبه دنبال باید دانستند که  یماهر باشند. خادمان شاول م دیبا سرایندگانماهرانه. نوازندگان و  یعنی " خوب "

 انتخاب شد. داود پس بودند. دهیرا د شده مسح یقیآنها قبالً قدرت موس راینوازنده ماهر باشند ز
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 درس اول دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیسیبنو شیدرک خود را از ستا ای فیتعر( ۱

 

 

 

 

 

 ؟ دیسیبنو پرستشدرک خود را از  ای فیتعر( 2

 

 

 

 

 

 

 

 ست؟یچ اسحاقکردن پسرش  یدر هنگام قربان میابراه پرستش خصوصیت (3  
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 درس دوم

  الگوی خدا برای پرستش

 

 مهیدر خ پرستش

 

 یاصل م نیاست. ابه یک موضوع  " به دفعات زیادکردن قانون اشاره و ذکر "کتاب مقدس  ریتفس گرید اصل

 دهد. یآن را نشان م تیموضوع خاص اهم کیداده شده به  حجممقدار  دیگو

 دهد. یما نشان م یآنها را برا تیاست و اهم افتهیاختصاص  پرستش مهیبه خ قیفصل از عهد عت 5۱

 

 مرور و بررسی : خیمه ها و معبد ها در عهد عتیق

 

 یبا خدا مالقات م قومبودند که  ییها مکانها  نیکه اایی و معبد ذکر شده است. از آنج مهیخ نیچند قیدر عهد عت

 نیو تفاوت ب میداشته باش از آنها یمهم است که درک اساسپس این ،  وارد می شدندآنها به حضور او  وکردند ، 

 .را بدانیم آنها

 یموس مهیخ

که  یچادر است و هنگام یبه معنا مهی. خبودارائه شده  خداتوسط  به جزئیات قاًیدق یموس مهیخ یطرح اصل ای الگو

 شد. یکردند از آن استفاده م یم نقل مکان ابانیب در لیاسرائ یبن

بود. آنجا بود که حضور خدا  عهد صندوقمکان محل سکونت موقت  نیبود. ا قیعهد عت پرستشمحل  یموس مهیخ

صندوق آوردند ،  یم یبه گناه رو لیاسرائ قومکه  یکرد. اغلب هنگاممی خداوند خدمت  نزد کاهنو  بودساکن 

 شد. یم ریتوسط دشمنان آنها اس عهد

 ساکن شود. لویتا در ش حرکت داده شد یموس مهیخ
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 داود مهیخ

 

معبد را به او داد و داود  یو اجازه ساخت معبد را نداد. خدا نقشه هابود ، خدا به ا یجنگ یآنجا که داود مرد از

 را که از آن معبد ساخته شد جمع کرد. مصالحی

 .مستقر شدداود  مهیدر خ مانیقبل از ساخت معبد سله بود ها برگردانده شد ینیفلسطکه توسط  صندوق عهد

 فرد بود. منحصر به یداود نشان دادن پرستش خدا به روش مهیخ یاصل هدف

 

اولیه از نوع  ای که دریچهنگرد.  یم دیعهد جد یها پرستشدانست که به  "ی ا دریچه "توان  یداود را م مهیخ

 ، اما داخل آن کامالً متفاوت بود. بودشده  تنظیم چادر یا خیمه عهد عتیق

 

حضور خدا کامالً در  صندوق رایشدند زوارد صحن ها می  شیو با ستا دروازه ها وارد یبا شکرگذار کاهنان 

 بود. شیستا یارائه شده قربان یو تنها قربان شده باشد پوشیده پرده نبود که با قدس االقداسی چیبود. ه دید ضمعر

به معبد  عهدساخته شد. سپس پنجره بسته شد و صندوق  مانیمعبد سل نکهیتا ا بر پا بودچهل سال  "دریچه" نیا

 از سر گرفته شد. اناتویکردن ح یمنتقل شد. قربان مانیسل

 

 مانیمعبد سل

 

 یهاچوبه باشد.  عهد یی صندوق. قرار بود محل اقامت نهابودشده  یطراح یموس مهیخ هیشب اریبس مانیسل معبد

 ، ساخته شده از سنگ مرمر و طال بود ، نه چادر موقت. یخانه دائم کی نی. ادیگر برده شدند صندوقحمل 

 

شکست خورد و پادشاهان  لیاسرائ ی. وقتتخریب شوداجازه داده شد که  مانیمعبد سل حال ، در طول سال ها ، نیبا ا

خواسته ها از  نیبرآورده ساختن ا یرا برا ییشدند ، ظروف طال باال باج و خراج هایخواستار پرداخت ،  بیگانه

 نیدروغ انیخدا یبرا مذبح هایی  یمنّس حتی یک بار، ستون ها و درها برداشته بودند.  وارهایمعبد بردند. طال را از د

در صحن  "وقف شده" یها معبد ساخته شد و اسب صحندر  لواط گری اعمال یبرا ییها در معبد ساخت ، کلبه

 شدند. بسته یداخل
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با ارزش را به بابل بردند و سپس معبد را سوزاندند ، کامالً  هایزیکه همه چ انیتوسط کلدان مانی، معبد سل سرانجام

 شد. رانیو

 

  معبد زَرُبّابِل

 

اسباب و  نبود اما بزرگتر بود.  مجلل مانیو به اندازه معبد سل ساخته شد الدیسال قبل از م 5۲۰معبد در حدود  نیا

 گم شده بود. صندوق عهد مفقود شده بود.بود ،  مانیکه در معبد سل یادیز لیوسا

 

 رودسیمعبد ه

 

قلب  روی آن را از رودسی. هبازسازی نمود را   معبد زَرُبّابِل را بدست آورد ، هودایکنترل  سیرودیکه ه یهنگام

بنا کرد.  یباشکوه اریبس یبه ساخت و ساز داشت و در زمان سلطنت خود بناها یادی. او عالقه زنساختپرستش 

کرد. همه رفت و آمد  سیرودیمعبد ه در عیسیِ خداونداو با شکوه نبود.  قهیسل یبرا یبه اندازه کاف  معبد زَرُبّابِل

  را سرنگون کرد.ها  صراف یزهایم عیسیِ خداوندبود که  نجایدر عمل بود و ا کهانت فیوظا

 

 ینمود و تختها رونیب کردند،یو فروش م دیخر کلیرا که در ه یکسان عیخدا گشته، جم کلیداخل ه یسیپس ع

 دهیت که خانه من خانه دعا ناممکتوب اس»را گفت:  شانیکبوترفروشان را واژگون ساخت. و ا یهایصرافان و کرس

  ۱3-۱2:2۱ یمت«.دیشما مغاره دزدانش ساختها کنی. لشودیم

 

با  یمانند فرش باًی)تقرقدس االقداس قدس و  نیب پرده،  جان سپرد بیصل یبر رو عیسیِ خداوندکه  یهنگام

 پاره شد. نییاز باال به پا یعی( به طور طبسانتی متر ۱6ی حدود ضخامت

بود  یمکانقدس االقداس برود. قدس االقداس به قدس توانست از  ی، فقط کاهن اعظم م هودی نسل خیطول تار در

 نیب ییکه نشانگر جداپرده ، . ساکن بودبود که حضور خدا در آن  ییشد. جا یم ینگهدار صندوق عهدکه در آن 

 !دیایکه به حضور خدا ب را دارد امتیاز نیا ناکنو انسانپاره شد.  نییاز باال به پا خدا و انسان بود
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در  انیتوسط روم کهنخواهد ماند  یباق دیگر سنگ یمعبد بر رو نیاز ا سنگی چیکرد که ه ییشگویپ عیسیِ خداوند

ذوب  اطراف آن کامالً سوزانده شده و همزمان با سوختن ، طال یها شد. معبد و ساختمان بیتخر یالدیم ۷۰سال 

عیسیِ  ییشگویپ بیترت نیآورده شد و بد نییطال ، سنگ ها پا یابیباز یبرا .فرو رفتسنگها  نیب یشد و به شکافها

 .گردیدمحقق  خداوند

 

گذارده  یبر سنگ یسنگ نجایدر ا میگو یبه شمام نهیهرآ د؟ینیب یرا نم زهایچ نیهمه ا ایآ»را گفت:  شانیا یسیع

  24:2 یمت«!افکنده نشود رینخواهد شد که به ز

 

 صندوق عهد در پی
 

 به سرقت رفت. عیلیخانه  بر اهل داوری جهی، و سپس در نت ساکن بود یموس مهیدر خ عیلیتا زمان  دوقصن

 

: البته گفتم که خاندان تو و خاندان پدرت به حضور من تا به ابد سلوک دیگویم لیاسرائ یخدا هوه،ی نیبنابرا

خواهم نمود و  میتکر ند،ینما میمرا تکر که یآنان رایز !: حاشا از مندیگویاالن خداوند م کنیخواهند نمود، ل

خاندان پدرتو را قطع  یتو را و بازو یکه بازو دیآیم یامیا نکیشمارند، خوار خواهند شد. ا ریکه مرا حق یکسان

 لیکه به اسرائ یدر هر احسان د،ید یمسکن مرا خواه ینشود. و تنگ افتی در خانه تو ریپ یخواهم نمود که مرد

 یبرا مینما یاز کسان تو که از مذبح خود قطع نم را یدر خانه تو ابد نخواهد بود. و شخص ریپ یخواهد شد، و مرد

تو عالمت  یبرا نیو ا  .خواهند مرد یخانه تو در جوان تیذر عیدلت خواهد بود، وجم دنیتو و رنجان شمچ دنیکاه

به  ینیکاهن ام ووز خواهند مرد.  ر کیدر  شانیکه هر دو ا شودیواقع م نَحاسیو ف یباشد که بر دو پسرت حُفْن

بنا خواهم کرد،  یمستحکم ۀاو خان یجهت خود برپا خواهم داشت که موافق دل و جان من رفتار خواهد نمود، و برا

 3۵-30:2 لیسموئ۱. خواهد نمود. کسلو وستهیمن پ حیو به حضور مس

 

 یی کههر جا شد وحمل  انینیفلسط نیسرزم حوالی ها گرفته شده و در ینیتوسط فلسط جنگدر زمان  عهدصندوق 

 .آمدسرشان  بر و بال داوری بردندآن را 
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تابوت خدا را گرفته، آن را به خانه  انینیتابوت خدا را گرفته، آن را ازابن عزر به اشدود آوردند. و فلسط انینیفلسط و

داجون به حضور تابوت  کنیبرخاستند، ا انیداجون گذاشتند. و بامدادان چون اشدود کیداجون درآورده، نزد

آن روز چون صبح  یبرپا داشتند. ودر فردا شیدر جا بازافتاده بود. وداجون را برداشته،  نیخداوند رو به زم

افتاده، و سر داجون و دو دستش بر آستانه قطع شده، و  نیداجون به حضور تابوت خداوند رو به زم نکیبرخاستند، ا

 .بود ماندهیتن داجون فقط از او باق

 

آن را به  یرا هم اشدود و هم نواح شانیرا تباه ساخت و ا شانیشده، ا نیدست خداوند بر اهل اشدود سنگ و

با ما نخواهد ماند،  لیاسرائ یاست گفتند تابوت خدا نیکه چن دندیخراجها مبتال ساخت. و چون مردان اشدود د

  7-6, 4-۱:۵ لیسموئ۱.است نیما، داجون سنگ یکه دست او بر ما و بر خدا رایز

 

 شد فرستاده میبه اورشل صندوق

 

. دهندرا پس  صندوق عهد دیکه چگونه با دندیخود را جمع کردند و پرس کاهنانخدا ،  داوری لیبه دل انینیفلسط

به طور غریزی از آنها گرفته شده بود ،  شانیکه گوساله ها ییاز گاوها فقط گروهی وجود نداشت وسواره ای  چیه

 رفتند. لیائاسر نیبه سرزم ماًیگاوها مستق گروهی ازبودند. در عوض ، خود  یاله هابه دنبال گوس

حمل آن  یبرا خاصیمرد  چی. هارابه به حرکت در آورند کی یرا رو صندوقها اجازه داد تا  ینیبه فلسط خداوند

 تند.داش را در انجام همان کار یقوم خدا سع وقتی افتاد یچه اتفاق دینیوجود نداشت. اما بب

 

و دو گاو رابه ارابه  د،یرینهاده نشده باشد بگ شانیبرگردن ا وغیرا که  ردهیو دو گاو ش دیاالن ارابه تازه بساز پس

و  دیبر ارابه بنه . و تابوت خداوند را گرفته، آن رادیآنها را از عقب آنها به خانه برگردان یو گوساله ها دیببند

 دیو آن را رها کن د،یآن بگذار یبه پهلو یا در صندوقچه دیفرستیاو م یراجرم ب یاسباب طال را که به جهت قربان

  ۸-7:6 لیسموئ۱.تا برود
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 ما یهشدار برا

 

،  صندوقانتقال  یتالش او برا نیمنتقل کند و در اول ونیبه کوه صه میعاری تیرا از قر صندوقخواست  یم داود

 وجود دارد. جدیهشدار  کی

ای تازه از خانه اَبِیناداب آوردند و عُزّا و اَخِیو ارابه را می راندند. و داود و تمامی اسرائیل با  خدا را بر ارابه صندوق و

 .سرود و بربط و عود و دف و سنج و کرنا به قوت تمام به حضور خدا وجد می نمودند

 

کرد و در آنجا به حضور دراز  صندوقخشم خداوند بر عُزّا افروخته شده، او را زد از آن جهت که دست خود را به  و

  ۱0, ۸-7:۱3 خیتوار۱.خدا مرد

 

 "معبد هیرو". داود مسئول بود ، درست مانند ما که شدانجام  آشکاراکه  بودخدا  هیاز رو ای یچیسرپدر آنجا یک 

 .میرا بر عهده دار مخصوص

 

 بپوشاندرا  یتواند نافرمان ینم شیستا

 

،  صندوقاستفاده کردند ، اما خداوند دستور داده بود که  دوقصن ییجابجا یبرا یگار کیو افرادش از  داود

فقط  نیحمل کرد. ا یگار یتوان بر رو ی. حضور خدا را نمشودحمل  آنانبر دوش  چوبه هاییبا و  انیالو توسط

 انجام شود. تخصیص داده شدهو  برکزیدهتوسط مردان  دیبا

           به سر  یخداوند بودند ، اما در نافرمان نزددر  یقیموس سازهایو نواختن  سرائیدندر حال  لیو همه اسرائ داود

 منتقل شد. تیاز دستورالعمل خدا با موفق یرویبعداً با پ صندوقمرگ بود. جهیبردند و نت یم

 

داود فرمود که غیر از الویان کسی تابوت خدا را برندارد زیرا خداوند ایشان را برگزیده بود تا تابوت خدا  آنگاه

 ۱۵:2 خیتوار۱.ارند و او را همیشه خدمت نمایندبرد
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 "به روش خود"آن را  میتوان یکه م ستین یمعن نیبه اطالبیم را  خداوندحضور ، در پرستش خود  ماچون  فقط

که  "گاری یا ارابه ". همان نمودکند آغاز  یم تیهدا او هر زمان که دیرا با خداوندحضور رفتن به . میانجام ده

  هفته کار نخواهد کرد. نیادر  ، لزوماً رهیو غ بی، ترت ریتمها ،  سرودکار کرد ، همان هفته گذشته 
 

 دداو خیمۀدر  شیستا

 

 بود. مهیدر خ پرستشاز  یبخش مهم شیستا

 .مینام یداود م مهیقرار داد که ما آن را خ یا مهیآورد و آن را در خ ونیرا به صه صندوق عهد داود

عمر داود و تا  انیاما تا پانکرد ،  تیهدا یموس مهیداود را به قرار دادن صندوق در خ خداکه  دیاست بدان جالب

 داود ساکن بود. مهی، صندوق حضور خدا در خ مانیزمان ساخت معبد سل

 

خدا را آورده، آن را در خیمه ای که داود برایش برپا کرده بود، گذاشتند؛ و قربانی های سوختنی و  صندوق و

 .به حضور خدا گذرانیدندذبایح سالمتی 

خداوند تعیین نمود تا یهُوَه خدای اسرائیل را ذکر نمایند و شکر  صندوقبعضی الویان برای خدمتگزاری پیش  و

گویند و تسبیح خوانند، یعنی آساف رئیس و بعد از او زکریا و یعیئیل و شَمِیرامُوت و یحیئیل و مَتَّتیا و اَلِیآب و بنایا و 

و آساف با سنجها می نواخت. و بنایا و یحزِیئیل کهنه پیش تابوت عهد خدا  ربطهایعیئیل را با عودها و ب عُوبید اَدُوم و

با کرّناها دائماً )حاضر می بودند(. پس در همان روز داود اوالً )این سرود را( به دست آساف و برادرانش داد تا 

را بخوانید. اعمال او را در میان قومها اعالم نمایید. اورا خداوند را تسبیح بخوانند: یهُوَه را حمد گویید و نام او 

شادی کند و زمین سرور نماید، و  آسمان.بسرایید برای او تسبیح بخوانید. در تمامی کارهای عجیب او تفکر نمایید

 .در میان اُمّت ها بگویند که یهُوَه سلطنت می کند

 34, 3۱, ۹-4, ۱:۱6 خیتوار۱.د استباحمت او تا ابداآلرا حمد بگویید زیرا که نیکو است. زیرا که ر یهُوَه

 

 پرستش یسازها

 

 پرستش استفاده شده بود. یبرا یادیز موسیقی سازهایداود  مهیخ در
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 میعظ یاو را بهسبب کارها !دیبخوان حی. در فلک قوت او، او راتسبدیبخوان حیخدا را در قدس او تسب !اهیهللو

و  بربط. او را با دیبخوان حیتسب کرنا. او را به آواز دیبخوان حیکثرت عظمتش تسب. او را به حسب دیبخوان حیاوتسب

 یصنجها. او را با دیبخوان حیتسب ینو  ذوات اوتار. او را با دیبخوان حیتسب رقصو  دف. اورا با دیبخوان حیتسب عود

بخواند.  حیرد، خداوند را تسبهرکه روح دا دیبخوان حیتسب خوش صدا یصنجها. او را با دیبخوان حیتسب بلندآواز

    ۱:۱۵0-6 ریمزام !اهیهلّلو

 

و  نی. آخرمی کندذکر خدا استفاده شوند  شیقرار بود در ستاکه را  یکوتاه ، داود هفت ساز مزمور نیدر ا

 ماست. یصدا "ساز" نیمهمتر

 

 (پوریشکرنا )  *

 (چنگبربط ) *

 (ولنیوو  یا سنتور به قانونعود ) سازی شبیه  *

 دف ) دایره زنگی( *

 ( ولنیو)سازهای زهی مثل گیتار و  ذوات اوتار *

 )نی( فلوت *

 سنج ها *

 

 و پرستش شیقدرت ستا

 

 جاللابر  *

 نکهیکردند تا ا شیخداوند را ستا قوم ،آوردند ، کاهنان و  مانیداود به معبد سل مهیرا از خ صندوقکه  یهنگام

 بد را پر کرد.جالل او مع

 

خداوند به صداآمدند، و چون  حیآواز در حمد و تسب کینفربه  کیمثل  انینوازان و مغن واقع شد که چون کرنا پس

که  رایاست ز کویبه آواز بلند خواندند و خداوند را حمدگفتند که او ن یقیموس سازهای ریبا کرناها و سنجها و سا
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خدمت  یپر شد. و کاهنان بهسبب ابر نتوانستند برا زابرخانه خداوند ا یعنیرحمت او تاابداالباد است، آنگاه خانه 

    ۱3:۵-۱4 خیتوار2.خانه خدا راپر کرده بود هوهیکه جالل  رایز ستندیبا

 

 سایکل یبرا ییالگو

 

ست سایاز کل ییداود الگو مهیخ،  در معرض دید باشدبه مدت چهل سال  صندوق عهداجازه داده شد آنجا که  از

 برای پرستش خداست.و به طور جداگانه  دسته جمعیکه به طور 

۱6:۱۵-۱7    هک «ا زا دعبین خ ،هدومن عوجریهم م انب زاب تسا هداتفا هک ار دوادیمنک بارخ ویاهی  زاب ار نآ اعمال

نام من نهاده  که بر آنها ییامت ها عیو جم مردم طالب خداوند شوند هیکنم و آن را برپا خواهم کرد، تا بق یبنام

 «.شده است

 

 .کرد ، نقل نبیموس عاکتاب مقدس از  آیه از نیدر ا یعقوب

را برپا  شیهایرامرمت خواهم کرد و خراب شیداود راکه افتاده است برپا خواهم نمود و شکافها مهیآن روز خ در

نهاده شده است،  شانیادوم و همه امتها را که اسم من بر ا هیبق شانیلف بنا خواهم کرد. تا اس امینموده، آن را مثل ا

    ۱۱:۹-۱2 عاموس.تکلم نموده است آوردیرابجا م نیخداوند که ا« به تصرف آورند.
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 درس دوم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ست؟یداود چ مهیبود ، امروز خ حقیقی یا مهیاو خ همیدر زمان داود خ( ۱

 

 

 

 

 

 

، چرا عُزّا  جا به جا کندرا  صندوق عهد بار قصد داشت  نیاول یبراپادشاه د که داو یهنگام (2

 مرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 ست؟یچ پرستشاز  ییداود در ارائه الگو مهیبا خ یموس مهیتفاوت خ (3
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 درس سوم 

 رای ستایشدستورالعمل های خدا ب

 

و پرستنده  ستایشگر یک آنان بهشدن به جهت تبدیل  ، خداوند به قومش یاز دستورالعمل ها ءکتاب مقدس مملو

 :میبدانما تا  صرف کنیمخواندن کالم او  این مهم است که وقت خود را برایاوست.  بودن

 

 ؟ میکن شیاو را ستا دیچرا با *

 ؟ کند شیاو را ستا دیبا یچه کس *

 ؟ میکن شیاو را ستا دیبا زمانیچه  *

 ؟ میکن شیاو را ستا دیبا کجا *

 

 م؟یکن شیخداوند را ستا دیچرا با

 

 : او چون

 

 شکرگزاری است*شایسته 

 ندیرا بگو نیشدگان خداوند ا هیاست تا ابداالباد. فد یاست و رحمت او باق کویکه او ن رایز دییخداوند را حمد بگو

 بیعج یو به سبب کارها ندیداده است. پس خداوند را به سبب رحمتش تشکرنما هیدرا از دست دشمن ف شانیکه ا

   ۸,   2 - ۱07:۱ ریمزام .آدم یبا بن یو

 

 *سزاوار ستایش است

   22:4 لیسموئ2 .افتیخواهم  یرا که سزاوار کل حمد است، خواهم خواند. پس از دشمنان خود خالص خداوند

 

 *بزرگ و عظیم است

   4۸:۱ ریمزام .شیما و در کوه مقدس خو یدر شهر خدا د،یمج تینها یست و ببزرگ ا خداوند
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  ۹6:4 ریمزام .انیخدا عیاست بر جم بی. و او مهدیحم تینهایاست و ب میخداوند، عظ رایز

 

 *قادر در کارهایش است

   ۱۵0:2 ریممزا .دیبخوان حی. او را به حسب کثرت عظمتش تسبدیبخوان حیاوتسب میعظ یرا به سبب کارها او

 

 است. زیو بزرگتر از همه چ  زیاست. او مقدم بر همه چباالترین قدرت  و نهایت اقتداراو 

 

 میکن شیاو را ستا دیما با
 

 برگزیداو ما را  چون

 

شما در آسمان  ینامها دکهیشاد باش شتریبلکه ب کنندیکه ارواح اطاعت شما م دیمکن یشاد نیاز ا یول  ۱0:20 لوقا

  «.مرقوم است

 

 تمجید و تسبیح خدا* 

نشان  یخود را راست سازد، نجات خدا را به و قی. و آنکه طرکندیم دیتشکر را گذراند مرا تمج یقربان هرکه

   ۵0:23 ریمزام «.خواهم داد

 

  6۹:30 ریمزام .خواهم نمود میتعظ خواهم خواند و او را با حمد حینام خدا رابا سرود تسب و

 

 کنیم شیستا او را  به ما فرمان داده شده

 

 * از طریق داود

   ۱4۹:۱ ریمزام !او را در جماعت مقدسان حیو تسب دییخداوند را سرود تازه بسرا !اهیهللو
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 * از طریق پولس

خود به  یو در دلها دیگفتگو کن یروحان یو سرودها حاتیو تسب ریبه مزام گریکدیبا و ۵:۱۹ انیافسس

  .دییو ترنم نما دییخداوندبسرا

 

 از طریق یوحنا *

و چه  ریبندگان او و ترسندگان او چه کب یتمام یما را ا یخدا دییحمدنما»آمده، گفت:  رونیاز تخت ب یآواز و

  ۱۹:۵ مکاشفه «.ریصغ

 

 نیکوست زیرا که

 

. بامدادان رحمت تو را اعالم نمودن و یحضرت اعل یخواندن، ا حیاست و به نام تو تسب کویرا حمد گفتن ن خداوند

   2 - ۹2:۱ ریمزام .هر شب امانت تو رادر

 

 دل پسند است زیرا که

 

   ۱47:۱ ریمزام ! است ستهیخواندن شا حیاست و دل پسند، و تسب کوین دنییما را سرا یخدا رایز اه،یهللو

 

 )دلپذیراست( زیباست زیرا که

 

   33:۱ ریمزام ) دلپذیراست(.دیشا یم خواندن ،راستان را حیکه تسب رایز د،یینما یصالحان در خداوند شاد یا

 

 نی. اانجام می دهندوقار ستایشی با کنند که  یآنها احساس نم رایخدا وجود دارد ، ز شیترس از ستا یبرخ یبرا

 برخالف کالم خدا است.
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 یملبس بود. پس داود و تمام فودکتانیو داود به ا کرد،یقوت خود به حضور خداوند رقص م یداود با تمام و

داخل شهر داود  وآواز کرنا آوردند. و چون تابوت خداوند یتابوت خداوند را به آواز شادمان ل،یسرائخاندان ا

 کند،یو رقص م زیحضورخداوند جست وخ بهکه  دیداود پادشاه را د سته،یدختر شاول ازپنجره نگر کالیم شد،یم

 ۱6  - ۱4: 6 لیسموئ2 .شمرد ریدر دل خود حق پس او را

 

  یبرتر  خاندانش  یو بر تمام  مرا بر پدرت  حضور خداوند بود که  به: » گفت  کالیم  و داود به 23  - 2۱: 6 لیسموئ2

خود را  زین  نیو از ا. نواختمحضور خداوند   به  جهت  نیسازد؛ از ا شوایپ  لیبر اسرائ  یعنیخداوند،   داد تا مرا بر قوم

  معظّم ، یگفت  آنها سخن ۀدربار  که  یزانیدر نظر کن  کنیشد؛ ل  خواهم  تنمود و در نظر خود پس  خواهم ریحق  ادهیز

 اوالد نشد.  را تا روز وفاتش  دختر شاول  کالیو م« بود.  خواهم

  

 ساکن است شیستامیان خدا در 

 

   22: 3 ریمزام .یا نشسته لیاسرائ حاتیکه بر تسب یا ،یو امّا تو قدوس هست

 

به وسیله  میتوان یپر از خداست. اگر خانه ما پر از حمد باشد ، پر از خداست.ما مباشد ،  ستایشاگر قلب ما پر از 

 .میکن احاطهبا حضور خدا  را مانخوداحاطه کردن خود با ستایش 

 

 کند یرا آزاد م قوت شیستا

 

 تسین ایاو مه یبرا یزیو نزد هرکه چ دیو شربتها بنوش دیبخور فیلط یو خوراکها دیبرو»گفت:  شانیبه ا پس

 قوتکه سرور خداوند،  رایز دیخداوند ما روز مقدس است، پس محزون نباش یامروز، برا راکهیز د،یحصهها بفرست

   ۸:۱0 اینحم  «.است شما

 

. پس دل من به وجد آمده است و بهسرود ام افتهیقوت من و سپر من است. دلم بر او توکل داشت و مدد  خداوند

   2۸:7 ریمزام .خواهم گفت خود او را حمد
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 آورد یرا به ارمغان م و دستیابی تحقق ، شیستا

 

 بخشد. یاو را به او م یقلب یبرد و خداوند آرزوها یلذت م خداونداز بودن در کنار  ستایشگر ، نفْسِ

 

   37:4 ریمزام .تمتع ببر، پس مسالت دل تو را به تو خواهد داد در خداوند و

 

به ترتیب قرار ما را  یها تیاولو شیاست که ستا نیا لشیباشد. دل می افتیقبل از در شیکه ستا دیتوجه داشته باش

 قلب ما را برآورده کند. یتواند خواسته ها یصورت خداوند م نیو در ا می دهد

 

 آورد یرا به ارمغان م یروزیپ شیستا

 

   ۱۸:3 ریمزام.افتیخواهم  ییخداوند را که سزاوار کل حمد است، خواهم خواند. پس، از دشمنانم رها

 

 نتیو ز ندیخداوند بسرا یمسلحان رفته، برا یرو شیکرد تا پ نیرا مع یبعد از مشورت کردن با قوم بعض و

به  شانیکه رحمت او تا ابداالباد است. و چون ا رایدزییخداوند را حمد گو ندیخوانند و گو حیراتسب تیقدوس

هجوم آوده  هودایکه بر  ریجبل سع سکنهن و موآب و عمو یو حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بن دنییسرا

   22 - 20:2۱ خیتوار2 .منکسر شدند شانیگذاشت و ا نیبودند، کم

 

 کند. یم ی هدایتروزیراه پما را به  شی، ستا یروزمره زندگ یدر نبردها یحت

 

 کند؟ شیخداوند را ستا دیبا یچه کس

 

 مخلوقاتهمه 

 

  ۱4۵:2۱ ریمزام .و را متبارک بخوانند تا ابداالبادنام قدوس ا آفریدگانو همه  ....
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 )نفْس من ( جان من

 

جان من  یو هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ا !جان من خداوند را متبارک بخوان یا

   2 - ۱03:۱ ریمزام ! اورا فراموش مکن یاحسان ها عیو جم !خداوند را متبارک بخوان

 

 می کشد سفَهر چه که نَ

 

   ۱۵0:6 مزمور !اهیهللو !دیچه جان دارد خداوند را بستا هر

 

 تمامی امت ها

 

قومها تو را  عی. جمندیخداقومها تو را حمد گو ی. اندیقومها تو را حمد گو عی. جمندیخدا قومها تو را حمدگو یا

   ۵,   67:3 ریمزام .ندیحمدگو
 

و قوت او و اعمال  میکنیم انیب ندهینسل آ یخداوند را برا حاتیتسبکرد.  میآنها راپنهان نخواه شانیفرزندان ا از

   7۸:4 ریمزام .را که او کرده است یبیعج

 

تو رانسال بعد نسل ذکر  حیگفت و تسب میتو را تا به ابد شکر خواه م،یما که قوم تو و گوسفندان مرتع تو هست پس

   7۹:۱3 ریمزام .نمود میخواه

 

 پارسایان

 

  ۱40:۱3 ریمزام .نام تو را حمدخواهند گفت و راستان به حضور تو ساکن خواهند شد انیاپارس نهیآ هر

 

 مقدسین

 

   ۱4۵:۱0 ریمزام .خوانندی. ومقدسان تو، تو را متبارک مندیگویتو، تو را حمد م یکارها عیخداوندجم یا
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 شدگان هیفد

 

 ندیرا بگو نیشدگان خداوند ا هیا ابداالباد. فداست ت یاست و رحمت او باق کویکه اون رایز دییرا حمد بگو خداوند

   2 - ۱: ۱07 ریمزام .داده است هیرا از دست دشمن فد شانیکه ا

 

 ترسندگان خداوند

 

 یاز و لیاسرائ تیذر عی. و جمدیینما دیاو را تمج عقوبی تی. تمام ذردییترسندگان خداوند او را حمد گو یا

  22:23 ریمزام .دیبترس

  

 خادمان خدا

 

  ۱۱3:۱ ریمزام .دیبخوان حی. نام خداوند را تسبدیبخوان حیخداوند، تسبخادمان  یا !اهیهللو
 

  ۱34:۱ ریمزام !دیستیایخداوند که شبانگاه درخانه خداوند مخادمان  عیجم یا د،یخداوند را متبارک خوان هان
 

  ۱3۵:۱ ریمزام !دیبخوان حیخداوند تسبخادمان  یا !دیبخوان حینام خداوند را تسب اه،یهللو

 

 همه فرشتگان او

 

  ۱4۸:2 ریمزام .دیبخوان حیاو ، او را تسب یهمه لشکرها ی. ادیبخوان حیهمه فرشتگانش او را تسب یا

 

 تمامی خلقت

 

آتش و تگرگ وبرف و مه و باد تند که فرمان او  یلجه ها. ا عینهنگان و جم یا د،یبخوان حیتسب نیرا از زم خداوند

وحشرات  میبها عیوحوش و جم یآزاد. ا یدار و همه سروها وهیکوهها و تمام تلها و درختان م ی. ادیآوریرا به جا م

  ۱0 - 7: ۱4۸ ریمزام .و مرغان بالدار
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 پادشاهان و مردمان

 

و اطفال. نام  رانیو پ زین زگانیجوانان و دوش یامتها و سروران و همه داوران جهان. ا عیوجم نیپادشاهان زم یا

  ۱3 - ۱۱: ۱4۸ ریمزام .و آسمان نینام او تنهامتعال است و جالل او فوق زم رایبخوانند، ز حیتسب خداوند را

 

 م ؟یکن شیرا ستا خداوند دیبا یچه زمان

 

 از صبح تا شب

 

  ۱۱3:3 ریمزام .خوانده شود حیمطلع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند ، تسب از

 

 تمامی روز

 

  7۱:۸ ریمزام .روز یتو تمام ییایکبر تو پر است واز حیاز تسب دهانم

   

 میزنده هست تا

 

  ۱46:2 ریمزام .دییخود را خواهم سرا یکه وجوددارم، خدا یزنده هستم، خداوند را حمد خواهم گفت. مادام تا

 

 دائماً

 

  34:۱۱ ریمزام .او دائماً بر زبان من خواهد بود. حیگفت. تسب خداوند را در هر وقت متبارک خواهم
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 زمان پریشانی

 

که او را باز حمد خواهم گفت،  رایدار ز دیبر خدا ام ؟یگشته ا شانیشده و چرا در من پر یجان من چرا منحن یا

  42:۱۱ ریمزام .من است یمن و خدا یکه نجات رو

 

 پیوسته

 

  ۵:20 انیافسس .دیشکر کن حیمس یسیخدا و پدر را به نام خداوند ما ع زیبجهت هرچ وستهیپ و

 

 ؟ میکن شیرا ستا خداوند دیبا کجا

 

 در میان جماعت

 

من در جماعت  حیخواهم خواند. تسب حیتسب جماعت تو را انیتو را به برادران خود اعالم خواهم کرد. در م نام

  2۵,   22:22 ریمزام .خود را به حضورترسندگانت ادا خواهم نمود یبزرگ از تو است. نذرها

 

  ۱07:32 ریمزام .ندیبگو حیاو را تسب خیخوانند و درمجلس مشااو را در مجمع قوم متعال ب و

 

  ۱4۹:۱ ریمزام !او را در جماعت مقدسان حیو تسب دییخداوند را سرود تازه بسرا !اهیهللو

 

 در قدس او

 

  ۱۵0:۱ ریمزام !دیبخوان حیتسب . در فلک قوت او، او رادیبخوان حیخدا را در قدس او تسب !اهیهللو
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 هاامت انیدر م

 

  ۵7:۹ ریمزام .خواهم خواند حیقومها تسب انیامتها حمد خواهم گفت. تو را در م انیخداوند تو را در م یا

 

 در صحن های او

 

  ۱00:4 ریمزام !دیو نام او را متبارک خوان دییاو را حمدگو !حیاو با تسب یو به صحنها دییایاو باحمد ب یدروازه ها به

 

 ریکث های در جماعت

 

 ۱0۹:30 ریمزام .حمد خواهم گفت ریتشکر خواهم کرد و او را در جماعت کث اریا به زبان خود بسر خداوند
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 درس سوم پرسش هایی برای دوره کردن
 

 ؟ میکن شیخداوند را ستا دیکه چرا با دیکن انیب لیسه دل( ۱

 

 

 

 

 

 

ه خودتان از تجرب یکیاز کتاب مقدس و  نمونه کی م؟یکن شیخداوند را ستاچه زمانی باید . 2

 ؟ دیاوریب

 

 

 

 

 

 

را آنها را دارید ، بیان کنید که خود یا دیگران  کردن کتاب مقدس را که قصد حفظآیه از سه  (3

 ؟ به تحسین خدا ترغیب خواهد کرد
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 درس چهارم

 برکات خدا را به همراه دارد ، شیستا

 

 ستایش شبیه به چرخه باران است

 

 یکیدرولوژیچرخه ه

 

 ریناپذ انیچرخه پا نیکنند. ا یم هیرا به چرخه آب تشب شیمقدس وجود دارد که ستا در کتاب یادیز یها جاهای

 دارد. انیجر یگریبه د یکیاز است که چرخه مداوم  کیاست ، 

 

 شود یم ریتبخ نیزم یرواز آب  *

 دهد یم لیابرها را در هوا تشک * 

 بارد یم نیباران دوباره به زم * 

 

 شیچرخه ستا

 

 یبه ارمغان مموارد زیر را ما برای   شیو ستا میکن یم شی. ما خدا را ستااست ریناپذ انیاندازه پا همانبه  نیز شیستا

 آورد:

 

 برکت* 

 یروزیپ* 

 و پیشرفت رشد* 

 

را  ایدر یو آبها دیگردان کیموت مبدل ساخت و روز را مثل شب تار هیو فجر را به سا دیو جبار را آفر ایآن که ثر

   ۵:۸ عاموس باشد؛یاسم او م هوهی خت،یر نیزم یوخوانده، آنها را بر ر
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را ندا درداده،  ایدر یو آبها نهدیم ادیبن نیخود را بر زم یو طاقها کندیخود رادر آسمان بنا م یکه غرفه ها آن

   ۹:6 عاموس .باشدیم هوهینام او  زدیریم نیزم یآنها را به رو

 

 جاری می سازدرا  برکاتخدا 

 

 برکاتتا بتواند  میکن شیکه او را ستا او می خواهدشود تا باران ببارد ،  ریآب تبخ این است  طرح خداکه  همانطور

 .جاری سازدخود را 

 

و بر  زدیری. که ابرها آن را به شدت مچکاندیو آنها باران را ازبخارات آن م کندیآب را جذب م یکه قطره ها رایز

   2۸ - 27: 36 وبیا .تراودیم یانسان به فراوان

 

است و بر ما مثل باران و  نیقی. طلوع او مثل فجرمییو به جد و جهدمعرفت او را تعاقب نما میخداوند را بشناس پس

   6:3 هوشع .خواهد آمد کند یم رابیرا س نیمانند باران آخر که زم

 

کنند و آنها را با هم بشکافد تا نجات وعدالت نمو  نیو زم زدیتا افالک عدالت را فرو ر دیآسمانها از باال بباران یا

   4۵:۸ ایاشع .دهامیرا آفر نیا هوهیکه من  رایز اندیبرو

 

 ندیآ یم نییپا تابرک روند یها باال م شیستا

 

برگردد و بر روی ما   کند که یم لیتبد برکاتی، او آنها را به تقدیم می کنیمها را به خدا  شیستا که ما همانطور

 ببارد .

 

   ۱۱:2۵ امثال .خواهد گشت رابیس زیخود ن کندیم رابیرکه سو ه شود،یفربه م یسخ شخص

 

 یمحصول خود را خواهد دادو خدا خدا نی. آنگاه زمندیقومها تو را حمدگو عی. جمندیقومها تو را حمد گو خدا یا

   6 - ۵: 67 ریمزام .ما، ما را مبارک خواهد فرمود
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 یو باران را برا پوشاندی. که آسمانهارا با ابرها مدیبخوان ما را با بربط سرود ی. خدادییرا با تشکر بسرا خداوند

  ۸ - 7: ۱47 ریمزام .اندیرویرا بر کوهها م اهیو گ دینما یم ایمه نیزم

 

باران فراوان هرکس  شانیاو به ا سازدوی. از خداوند که برقها را مدیرا در موسم باران آخر از خداوندبطلب باران

   ۱0:۱ ایزکر .دیخواهد بخش اهیگ نشیدر زم

 

 ریناپذ انیچرخه پا

 

و  نیزم یمحصول گرانبها یبرا کشدیدهقان انتظار م نکی. ادیبرادران، تا هنگام آمدن خداوند صبرکن یا پس

   ۵:7 عقوبی .ابدیرا ب نیو آخر نیتا باران اول کندیصبر م شیبرا

 

 ایمحصول خود  ،به موقع  رایز دیشکند ، صبور با یکارد ، درو نم یکه م یهمانطور که کشاورز در همان فصل

 کرد. دیبرکت خود را درو خواه

 

در  دی،. قلب انسان با بتاباندبر انسان  سبب می شود که برکاتش را  خداوند تابد یم انوسیبه اق آفتابهمانطور که 

یر شده ای است قطرات تبخ همانندانسان  های شیستا.به خدا گرم شود نسبت  که بر او تابانده است برکاتیپاسخ به 

 .باال می رودخدا  یبه سو شده و جادیا انوسیاق به دیخورشتابش  به خاطر که

 

 دهد. یم لیبرکت را تشک یها ابرها شیستا نیا

را  ییاز حد رودخانه ها شیب باران ، ریخته شوند نیزم یبر رو و ،شوند ریتقط باران به شود که آنها یم سبب خداوند

 شود. یم تکرارکل روند دوباره که در ابتدا آمده اند ، و  ییاز آنجا یعنی  روند یم ایدهد که به در یم لیتشک
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 ستایش یایمزا 
 

 داده می شود خدابه عمل  آزادی

 

. که ناگاه دندیشنیرا م شانیا انیو زندان خواندندیم حیدعا کرده، خدا را تسب السیبه نصف شب، پولس و س بیقر اما

از همه فرو  رهایزندان به جنبش درآمد و دفعه همه درها باز شد و زنج نادیکه ب یدحادث گشت بح میعظ یزلزله ا

   26 - 2۵: ۱6 اعمال .ختیر

 

 ابدی یم شیافزا نیزم محصول

 

 یو خدا خدا محصول خود را خواهد داد نی. آنگاه زمندیقومها تو را حمدگو عی. جمندیخدا قومها تو را حمد گو یا

   6 - ۵: 67 ریمزام .مودما، ما را مبارک خواهد فر

 

 پیروزی حاصل می شود

 

 نتیو ز ندیخداوند بسرا یمسلحان رفته، برا یرو شیکرد تا پ نیرا مع یبعد از مشورت کردن با قوم بعض و

به  شانیکه رحمت او تا ابداالباد است. و چون ا رایدزییخداوند را حمد گو ندیخوانند و گو حیراتسب تیقدوس

هجوم آوده  هودایکه بر  ریجبل سع سکنهعمون و موآب و  یشروع نمودند، خداوند به ضد بن و حمد گفتن دنییسرا

   22 - 2۱: 20 خیتوار2 .منکسر شدند شانیگذاشت و ا نیبودند، کم

 

 سالمتی و شفا را به ارمغان می آورد

 

   ۱7:22 امثال .کندیاما روح شکسته استخوانها را خشک م بخشد،یم کوین یشادمان شفا دل
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 را به ارمغان می آوردو آرامش  صلح

 

خود را نجات ، و  یدر حدود تو مسموع نخواهدشد و حصارها یرانیو و یتو و خراب نیظلم در زم گریبار د و

  60:۱۸ ایاشع .دینام یخواه حیرا تسب شیخو یدروازه ها

 

 

 متبدل می کندما را 

 

 .ممی شوی لیتبد میکن یکه پرستش م ییخدا جاللبه همان  ما

همه ما چون با چهره  کنیدر جالل خواهد بود. ل یاول قیاز طر یباق نیا نهیهرآ ،یبا جالل بود یاگر آن فان رایز

چنانکه از خداوند که  م،یشویاز جالل تاجالل به همان صورت متبدل م م،ینگریم نهیجالل خداوند را در آ نقابیب

   ۱۸,   ۱۱: 3 انیقرنت2 .روح است

 

و  میهست نیوچن م؛یچه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شو دیکن مالحظه  2 - ۱: 3 وحنای۱

و هنوز ظاهر نشده  میاالن فرزندان خدا هست بان،یحب یکه او را نشناخت. ا رایشناسد ز یما را نم ایجهت دن نیاز ا

 میاو را چنانکه هست خواه رایبود ز میهکه چون او ظاهر شود، مانند او خوا میدانیبود؛ لکن م میاست آنچه خواه

  .دید

 

 در خداوند یشاد

 

 نیغمگ یچهره ا

 

 ناسپاس است. یقلب انگریب زیغم انگ چهره

بود ومن شراب را گرفته، به پادشاه  یو شیارتحشستاپادشاه، واقع شد که شراب پ ستمیدر سال ب سان،یدر ماه ن و

 ؟یستین ماریتو چرا ملول است با آنکه ب یرو»و پادشاه مرا گفت: دادم و قبل از آن من در حضورش ملول نبودم. 

   2 - ۱: 2 اینحم. دمترسان ش تینهایپس من ب.« ستین یزیاز ماللت دل، چ ریغ نیا
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باشد که او از  یمعن نیتواند به ا یم نی. چهره غمگدیترس نحمیا،  فهمیدرا  نحمیاکه پادشاه اندوه چهره  یهنگام

  .به معنی مرگ او باشد تواند  یم کهاست  یناراضپادشاه  خدمت کردن

 

 ی کردنندیناخوشا ابراز ودر حضور خدا  آمدنبود.  نیتوهیک  ندیناخوشا یبه حضور پادشاه با حال و هوا آمدن

 : است که او ییزهایاز چ ما یتینارضا یبه معنا

 داده به ما *

 دادهما انجام  یبرا *

 مهیا کرده ما  یبرا *

 کرده یزیرنامه رما ب یبرا *

 

 فرمان داده شده که شاد باشیم

 

 .میکن یشاد خداوند نزدما دستور داده شده است که  به

شما، شما  یخدا هوهیو شما و اهل خانه شما در هر شغل دست خود که  د،یخود بخور یخدا هوهیدر آنجا بحضور  و

تا نام خود رادر آن ساکن سازد،  ندیما برگزش یخدا هوهیکه  ی. آنگاه به مکاندیینما یرا در آن برکت دهد، شاد

 یایخود، و هدا یو عشرها حیوذبا یسوختن یها یناز قربا د،یاوریب میامر فرما به آنجا هرچه را که من به شما

خود  یخدا هوهی. و به حضور دییخداوند نذر نما یخود که برا نیبهتر یو همه نذرها ش،یخو یدستها یافراشتن

شما باشند، چونکه  یکه درون دروازه ها یانیخود، و الو زانیا پسران ودختران و غالمان و کنشما ب د،یینما یشاد

   ۱2 - ۱۱,   7: ۱2 هیتثن .ستین یبیو نص یحصه ا مارا باش شانیا

 

  ۱6:۱0 خیتوار۱ .نام قدّوس او فخر کنید. دل طالبان خداوند شادمان باشد در

 

   33:۱ ریمزام .دیشا یخواندن راستان رام حیکه تسب رایز د،یینما یصالحان در خداوند شاد یا

 

   47 - 46: ۱ لوقاو روح من به رهاننده من خدا ،به وجد آمد،  کند،یم دیجان من خداوند راتمج»گفت:  میمر پس

 

   4:4 انیپیفل .دیشاد باش میگوی. و باز مدیخداوند دائم شاد باش در
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  یو شاد خوشی دستیابی به

 

 شود. یم یکالم خدا ناش تعمق درمکاشفه و از  یشادخوشی و 

 ی، خدا هوهی یکه به نام تو ا رای. زدیو ابتهاج دل من گرد یشد و آنها را خوردم و کالم تو شاد افتیتو سخنان

   ۱۵:۱6 ایارم .شده ام دهینام وتیصبا

 

 شود یبذر کاشته ماینکه بعد از 

 

 ."میبرو رونیب شادمانیبا "شود ، می ته بذر کالم خدا در قلب ما کاش نکهیبعد از ا دیبا ما

کرده، آن را بارور و برومند  رابیرا س نیگردد بلکه زم یو به آنجابرنم باردیچنانکه باران و برف از آسمان م و

همچنان کالم من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من  بخشد،یو برزگر را تخم و خورنده رانان م سازدیم

. دیآنچه آن را فرستادم کامران خواهدگرد یو برا دشت بلکه آنچه را که خواستم بجا خواهدآورنخواهدبرگ ثمریب

 یشد. کوهها وتلها در حضور شما به شاد دیخواه تیهدا یو با سالمت رفت دیخواه رونیب یکه شما با شادمان رایز

   ۱2 - ۱0: ۵۵ ایاشع .درختان صحرا دستک خواهند زد عیترنم خواهند نمود وجم

 

 دیمتوقف کن شادیرا با  طانیش

 

           آزار ودارد؟ او بالفاصله با  یدر انجام چه کار یسع طانی، ش می شوددر قلب ما کاشته  کالم نکهیاز ا بعد

 طانی، به ش میخود را از دست بده خوشیو  میآزرده خاطر شو اگرتا آن دانه را بدزدد. می آیدد اذیت های خو

 را که در قلب ما کاشته شده بدزدد. یر کالمکه بذ میده یاجازه م

 

 نانندی. و اکاردی. برزگر کالم را مدندیشده، مرغان هوا آمده آنها را برچ ختهیبر راه ر یقدر د،یپاشیچون تخم م و

را  شانیآمده کالم کاشته شده درقلوب ا طانیفوراً ش دندیو چون شن شود؛یکه کالم کاشته م ییبه کناره راه، جا

قبول  یخوشچون کالم رابشنوند، در حال آن را به  که باشندیم یکاشته شده درسنگالخ، کسان ضی. و ادیربایم

دهد در  یبه سبب کالم رو یزحمت ای یو چون صدمه ا باشند؛یم یدر خود ندارند بلکه فان یا شهیکنند، ولکن ر

  ۱7 - ۱4,   4:4 مرقس .خورندیساعت لغزش م
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 ثمره به بار می آورد ، شادی

 

 ماند. یم یاو در ما باق یهمانطور شادبه خواهد ماند  یکالم او در ما باق بذرهمانطور که 

ماند، چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته ام و در محبت او  دیدر محبت من خواه د،یاحکام مرا نگاه دار اگر

   ۱۱ - ۱۵:۱0 وحنای .رددکامل گ شما یمن در شما باشد و شاد یرا به شماگفتم تا خوش نی. امانمیم

 

چه از  د،یازدردها شد میعظ یمتحمل مجاهده ا د،یدیکه بعد ازآنکه منور گرد دیآور ادیسلف را به  امیا کنیول

 یبسرم زهایچ نیکه در چن دیبودیم یبا کسان کیو چه از آنکه شر د،یشدیمردم م یاز دشنامها وزحمات تماشا نکهیا

که  دیچون دانست د،یرفتیپذیم یبه خوش زیخود را ن والو تاراج ام دیبود یهمدرد م زین رانیکه با اس رایبردند. ز

   34 - 32: ۱0 انیعبران .است یو باق کوتریخود شما را درآسمان مال ن

 

بر شما  بیغر یزیچ ایکه گو دیآیشماست و بجهت امتحان شما م انیکه در م یآتش نیاز ا دییتعجب منما بان،یحب یا

و  یشاد یتا در هنگام ظهور جالل و دیشو خشنود د،یهست حیزحمات مس کیکه شر ی. بلکه بقدرواقع شده باشد

   ۱3 - ۱2: 4پطرس ۱ .دیینما وجد

 

. خوش ندیبر شما کاذبانه گو یو جفا رسانند، وبخاطر من هر سخن بد ندیچون شما را فحش گو دیباش خوشحال

قبل از شما جفا  یایبر انب نطوریکه به هم رایاست ز میعظ اجر شما در آسمان رایز د،یینما میعظ یو شاد دیباش

 ۱2-۱۱:  ۵ ی. مت دندیرسانیم

 

آن  چکسیدل شما خوش خواهد گشت و ه دویلکن باز شما را خواهم د د،یباشیاالن محزون م نیپس شما همچن 

  ۱6:22 وحنای .را از شما نخواهد گرفت یخوش

 

 قوت را به همراه دارد شادی

 

 .میکن یم افتیاو را درقوت ،  میکن یم شیخداوند را ستاادیم و شکه  همانطور

 ۸: ۱0 اینحم .« شما است  سُرور خداوند، قوّت  که رایز دینباش  محزون  پس .... 
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 شریر استغلبه بر  یشاد

 

 ( است.طانی)ش "شریر"غلبه بر  دی، کل یشاد

 .میهست روزیو پ رومندیخود ن یحیمس یدر زندگ ، میکن یم محافظتو بذر کالم او را  میکن یم یکه شاد همانطور

 

 ریاز آنجا که بر شر سمینو یجوانان، به شمام ی. ادیشناسیاو را که ازابتدا است م رایز سمینویپدران، به شما م یا

ت او را که ازابتداس رایپدران، به شما نوشتم ز ی. ادیشناسیکه پدررا م رایبچه ها به شما نوشتم ز ی. ادیغالب شده ا

    غلبه ریبر شر ساکن است و و کالم خدا در شما دیکه توانا هست تجوانان، به شما نوشتم از آن جه ی. ادیشناسیم

   ۱4 - ۱3: 2 وحنای۱ .دیا افتهی

 

 آورد یرا به ارمغان م احیاء شدن ، یشاد

 

همه آنها را  میتوان ی، م میاخود را از دست داده  یروزیو پ داراییو ما بذر کالم ،  دزدیدهما را  خوشی طانیش اگر

تقدیم می خانه خداوند  بهرا  شیستا یها یو قربان میکن یبلند م یشاد باخود را  یکه ما صدا همانطور.میریپس بگ

 است بازگرداند. دهیتمام آنچه را که دزد دیبا طانیو ش می گرددما باز  گرفتاری،  کنیم

 

  یاحسان  آنها همه  چون  که  نیزم  یها امّت  عیخواهد بود نزد جم  و جالل  حیو تسب  یشادمان  اسم  من  یشهر برا  نیو ا

  شانیا  به  من  که  یسالمت  یو تمام  احسان  نیا  تمام  سبب  . و بهدیبشنوند خواهند ترس  باشم  نموده  شانیا  به  را که

  رانیو  آن  که دییگو یم  اش شما درباره  که  انمک  نیدر ا  که دیگو یم  نیخداوند چن۱0.  دی،خواهند لرز باشم  دهیرسان

و   و ساکنان  از انسان  یو خال  رانیو  که  میاورشل  یها و کوچه هودای  یدر شهرها  یعنی  است  میو بها  از انسان  یو خال

  هوهی ندیگو یم  که  یو آواز کسان  و آواز داماد و آواز عروس رورو آواز س  یدر آنها آواز شادمان۱۱،   است  میبها

خواهد شد و آواز   دهیشن گری، بار د او تا ابداالباد است  و رحمت  است کویخداوند ن رایز دیبخوان  حیرا تسب  وتیصبا

  باز خواهم  سابق  را مثل  نیزم  نیا  رانیاس دیگو یخداوند م رای. زآورند یخداوند م  خانه  تشکر به  یایهدا  که  یآنان

   ۱۱ - ۹: 33 ایارمآورد.
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 پس دهدهفت برابر  دیبا

 

است به ما  دهیهفت برابر آنچه را که دزد مطالبه کنیم که( طانیاز دزد )ش میتوان ی، م شادی می کنیمکه  همانطور

 بازپرداخت کند.

 

 ادتریو آن را ز ابندی اتیح شانیا مگرآنکه بدزدد و بکشد و هالک کند. من آمدم تا دیآ ینم دزد ۱0:۱0 وحنای

  .ل کنندحاص

 

اگر گرفته شود، هفت  کنیکه گرسنه باشد. ل یوقت دینما ریکند تاجان خود را س یکنند اگر دزد یرا اهانت نم دزد

 3۱ – 30: 6 امثال .اموال خانه خود را خواهد داد ینمود و تمام چندان رد خواهد

 

 

 

 !میکن یحاال شروع به شاد نیهم دییایب
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 رمدرس چها دوره کردن یبرا هایی پرسش
 

 ؟ شباهت دارد یکیدرولوژیچگونه به چرخه ه شیکه ستا دیکن فیتوص (۱

 

 

 

 

 

 ؟ دیرا ذکر کن شیستا مزیتدو  (2

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ دینام ببررا  انجام دهدتواند  یم "خداونددر  یشاد"که  چیزیدو ( 3
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 رس پنجمد

 کلمات به کار برده شده ستایش و پرستش در کتاب مقدس 

 

 هد عتیقکلمات ترجمه شده ستایش در ع

 

 نیاستفاده شده است. مطالعه ا قیدر عهد عت "شیستا" فیتوص یبرا یعبر زیاز کلمات مختلف و متما یتعداد

شور و  ، شیستا یبرا یعبر کلمات.مکاشفه می کندخدا را  شیستا یِامروز یاز معنا یکلمات درک واضح تر

 کنند. یم ابرازرا ی اریبس رفتار و اعمالو  شوق

 

Halal

 

Halal قید شده است قیبار در عهد عت ۱6۰شود و  یترجمه م شیاست که به عنوان ستا یکلمه ا نیمتداول تر. 

 (راستیروح و  در) ستجانب او به ، او شیاست: ستا یبدان معن نیا

 

 نمایان ساختن* 

   22:22 ریمزام .خواهم خواند حیجماعت تو راتسب انینام تو را به برادران خود اعالم خواهم کرد. در م

 

 * بالیدن

   ۱02:۱۸ ریمزام .بخوانند حیخواهند شد خداوند را تسب دهیکه آفر یتا قوم شودینوشته م ندهینسل آ یبرا نیا

 

 * تجلیل کردن

   3۵:۱۸ ریمزام .خواهم خواند حیتسب میقوم عظ انیتو را در جماعت بزرگ حمد خواهم گفت. ترا در م و

 

 انبا شور و هیج * تعریف و تمجید کردن

   ۱07:32 ریمزام .ندیبگو حیاو را تسب خیاو را در مجمع قوم متعال بخوانند و درمجلس مشا و
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 *فخر نمودن

   64:۱0 ریمزام .نمود راست دالن، فخر خواهند عیو جم داردیو بر اوتوکل م کندیم یصالح در خداوند شاد ومرد

 

 * درخشیدن )روشن ساختن(

   4۱:۱۸ وبیا .فجر است یچشمان او مثل پلکهاو  گرددیاو نور ساطع م یعطسه ها از

 

نباید  داشته باشد. در مورد آنچه در نظر گرفته شده است یواضح و مشخص یصدا دیبا حقیقی شی، ستا نیبنابرا

 است. خداوند به بالیدن برای تجلیل و که توجهی. سردرگمی ایجاد شود

 

 نتیو ز ندیخداوند بسرا یمسلحان رفته، برا یرو شیکرد تا پ نیرا مع یبعد از مشورت کردن با قوم بعض و

 شانیکه رحمت او تا ابداالباد است. و چون ا رایدزییخداوند را حمد گو ندیخوانند و گو حیراتسب تیقدوس

هجوم  هودایکه بر  ریجبل سع کنهعمون و موآب و س یو حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بن دنییبهسرا

  22 - 2۱: 20 خیتوار2 .منکسر شدند شانیت و اگذاش نیآوده بودند، کم

 

Tehillah  گرفته شده از (Halal ) 

 

است که ما آن  یزیهمان چ نیاستفاده شده است. ا قیبار در عهد عت 5۷است.  و سرود بر آواز tehillah کلمه دیتاک

 .مینام یم "خداوند سرود یا آواز"را 

 

  بی عیب پاک و  ی سرود حمدخواندن *

 بی عیب به حضور خداوند است ی پاک و حمدای خواندن سرود به معن

   ۱۱۹:۱7۱ ریمزام .یخود را به من آموخته ا ضیفرا رایکند ز یمن حمد تو را جار یلبها

 

 *تجلیل او در سرود

او  حیاز تسب نیو زم دیها را پوشان آمد و قدوس از جبل فاران، ساله. جالل او آسمان مانیاز ت خدا 3:3 حبقوق

  .دیگرد وممل
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 * بالیدن  

 .ببالیمبه او  یقیدر کلمات و موس دیبا ما

بجا آورده  دهیکه چشمانت د یبیو مه میاعمال عظ نیتو ا یتوست که برا یتوست و او خدا فخر او   ۱0:2۱ هیتثن

  .است

 

Shabach

 

 بلند یزدن با صدا ادیفر *

   63:3 ریمزام .خواهد خواند حیمن تو را تسب یاست. پس لبها کوترین اتیرحمت تو ازح چونکه

 

 * فریاد پیروزی

را به من عطا  ییکه حکمت و توانا رایز خوانمیم حیو تسب میگویپدران من ، تو راشکر م یخدا یا 2:23 الیدان

چونکه ما را از مقصود پادشاه اطالع  یبه من اعالم نمود میو االن آنچه را که از تو درخواست کرده ا یفرمود

  «.یداد

 

 در پیروزی و افتخارالل *ج

   ۱۱7:۱ ریمزام!  دیی! او راحمد گولیقبا یتمام ی! ادیبخوان حیامتها خداوند را تسب عیجم یا

 

تنها  نیکه ا دیآ یم شیپ ی، اما مواقع میبزن ادیفر ستیالزم ن شهیپر سر و صدا باشد. هم ستیالزم ن شهیهم شیستا

 خداست. شیروش مناسب ستا

 

  47:۱ ریمزام .دیبانگ برآور ی. نزد خدا به آواز شاددیک زنامتها دست عیجم یا

 

Zamar

 به معنی :

 سازهای زهی نواختن ای * زدن

 است یقیموس سازهایبه همراه خواندن سرود حمد  نیهمچن* 
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! دیشو داریعود و بربط ب ی. ازیو جالل من ن و ترنم خواهم نمود دییخدا دل من مستحکم است. من خواهم سرا یا

ها تو را  فهیطا انیقومها حمد خواهم گفت و در م انیخداوند، تو را در م یخواهم شد. ا داریدر سحرگاه ب زیمن ن

  3 - ۱: ۱0۸ ریمزام .دییخواهم سرا

 

Yadah

 

 به معنی :

 سپاسگزاری  اعالم* 

   ۱0۹:30 ریزامم .، حمد خواهم گفت ریتشکر خواهم کرد و او را در جماعت کث اریرا به زبان خود بس خداوند

 

 .ستخدا سویبه  برافراشته یبا دستها یفکر شکرگذار داشتن  نیهمچن *

   33:2 ریمزام .دی. با عود ده تار او را سرود بخواندییرا با بربط حمد بگو خداوند

 

 * تسلیم شدن و سر خم کردن

 یرو دند،ید بودیا که بر خانه مو جالل خداوند ر آمدیآتش را که فرود م لیاسرائ یبن یچون تمام و  7:3 خیتوار2

که رحمت او تا  رایاست، ز کویبر سنگفرش نهادند وسجده نموده، خداوند را حمد گفتند که او ن نیخود را به زم

  .ابداالباد است

 

Towdah



 :یاست و به معنا yadah شهیاز همان ر

  یو شکرگذار شیها در ستا دست* برافراشتن 

 یشرویرا به خانه خدا پ شانیو ا رفتمی. چگونه با جماعت مزمیریخود را بر خود م جان آورمیم ادیرا ب نیا چون

   42:4 ریمزام .دکنندگانیدر گروه ع حیبه آواز ترنم و تسب کردم،یم

 سپاسگزاری با احترام و تکریم به وسیله گذراندنقربانی  *

نشان  یاست سازد، نجات خدا را به وخود را ر قی. و آنکه طرکندیم دیتشکر را گذراند مرا تمج یقربان هرکه

   ۵0:23 ریمزام «.خواهم داد
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Barak

 به معنی :

 شیزانو زدن در ستا* 

   ۹۵:6 ریمزام ! میخود ، خداوند زانو زن نندهیبه حضورآفر ..... 

 

 برتر اوست. تیارزش و موقع اثباتی ازو  ی، نشان دادن فروتن یزانو زدن در مقابل کس

 

Shachah

 

 یبرا قیدر عهد عت یکلمه عبر کیترجمه شده است ، فقط  "پرستش"به عنوان  یکلمه عبر نیکه چند یدر حال

 خدا استفاده شده است.در مقابل  پرستش انیب

 

 سجده کردن *

Shachah نی. همچنمی باشد ستایشپرستش و خدا در در برابر  و سجده کردن میو تعظ سر خم نمودن یبه معنا 

 اگر بدن فرد سجده نکرده باشد. یست ، حتا یقلب حالت کی انگریب

   ۹۵:6 ریمزام .... خود  نندهیو به حضورآفر میینما سجدهعبادت و  دییایب

 

 یکلمات عبر از پرستشو  شیستامفهوم  پی بردن به

 

 ی(بدنبیان فیزیکی ) 

 

به مکاشفه خدا و ب ، از صمیم قل یِدرون ِ است ، پاسخ روحانی از حالت های یا جسمی فیزیکی یانیب ، شیستا

 عظمت اوست.

،  نمایان ساختنشامل  که میده یاست که ما انجام م یزیچ شیستا -وجود دارد  یجسمفیزیکی و عمل  کی اغلب

 ، غرور ، نواختن ساز ، باال بردن دست و زانو زدن است. دادن ، جالل کردن تجلیل
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 گفتاری انیب

 

،  بی عیبپاک و تنظیم آوای،  ستایشی بارز یهاسرود یات عبراست. کلم گفتاری انیشامل ب ستایش ها شتریب

 توصیفرا  خدابه سپاسگزاری  اعالم و  سر دادن روزمندانهیپ یادی، فرکشیدن  ادیبلند فر ی، با صدا سرائیدن،  بالیدن

 کنند یم

 

 اتاحساس ابراز

 

 باشد. ابراز احساسات کیتواند  یم شیستا

 است. روحانی تیفعال کی نی. استین عواطف نیخدا تمر شیستا

 به همراه خواهد داشت. ، ابراز احساسات حقیقی شیستا

 .ستندین جسمانی ای یلزوماً نفسان احساسات

تعریف و تمجید ،  تجلیل. احساسات شامل کرداو استفاده  جالل یاز آنها براه و می شود به ما احساسات داد خدا

 بلند است. دایو ابراز احساسات با فر کردن با شور و هیجان

 

 تکریم

 

 شخص.به یک  شایسته و احترامعزت  یعنی تکریمانجام شود.  تکریم حالت با دیبا شیستا

روح القدس در آن  انیمسح و جر حدخارج از  و فراتر رود افراط به شیستا عملکردهایاجازه داد  دینبا هرگز

و  تکریمبه عنوان ابراز  دیبلکه با،  ستین شخصیلذت بردن  به معنیخدا صرفاً  شیستا.باشد  جلسه خاص

 نسبت به خدا ارائه شود. یشکرگذار

 یریگ جهینت

 

 که : میریبگ جهینت یاز کلمات عبر میتوان یم ما

 .میبپرست راستیاو را در روح و  دیروح است و ما با خدا
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 حس خوبرفاً یک حواسمان باشد ، ستایشی که ص شیدر برابر ستا دیباشد ، اما ما بای ممکن است احساس ستایش

 نفسانی است ، با روح ارائه داده نمی شود. یا جسمانی 

 

پرستش خواهندکرد ،  ی، پدر را به روح و راست یقی، بلکه االن است که در آن پرستندگان حق دیآیم یساعت کنیل

به روح و  دیبایپرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هرکه او را پرستش کند م نیکه پدر مثل ا رایز

   24 - 23: 4 وحنای «.بپرستد یراست

 

 دیدر عهد جد پرستشو  شیستا شده ترجمه کلمات

 

کند  یم بازما را فکر کلمات  نیاستفاده شده است. مطالعه ا دیدر عهد جد شیستا فیتوص یبرا یونانیواژه  نیچند

 .میخدا فعال تر و رساتر باش شیتا در ستا

 

Aineo

 

 تجلیل ای * قربانی ستایش

   ۱۵:۱۱ انیروم «.دییقومها او را مدح نما یتمام یوا دییامتها خداوند را حمد گو عیجم یا» همچنین و

 

 شکرگزاری با صدای بلند *

بلند خدا را حمد گفتن شروع  کرده، به آواز یشاگردانش شاد یتمام د،یرس تونیکوه ز یریبه سراز کیچون نزد و

   ۱۹:37 لوقا .بودند دهیاو دکه از  یکردند، به سبب همه قوات

 

Epaineo

  نمودن نیتحس* 

 افتیو جالل و اکرام  حیتسب یبا آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برا یفان یشما که از طال مانیا شیآزما تا

   ۱:7پطرس ۱ .حیمس یسیظهورع نیشود در ح
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 * ستودن

  ۱:6 انیافسس .بیدر آن حب دیگردان ضیخود که ما را به آن مستف ضیجالل ف شیستا یبرا

 

Eulogeo

 

 خوب گفتن  *

   ۱:64 لوقا .ساعت، دهان و زبان او باز گشته، به حمدخدا متکلم شد در

 

Doxa

 

 * جالل دادن

Doxa و جسمی می باشد با ابرازهای فیزیکی پرستش به وسیلهشده  جادیا یفضابه معنای  شتریب. 

 

شخص گناهکار  نیکه ا میدانیکن. ما م دیخدا را تمج»بدو گفتند: آن شخص را که کور بود، باز خوانده،  پس

   ۹:24 وحنای «.است

 

Proskuneo

 

Proskuneo ست.وبزرگداشت ا به جهت کسی سجده کردن" یبه معنا" 

پرستش او  یو برا میدهایستاره او را در مشرق د راکهیاست ز هودیآن مولود که پادشاه  کجاست 2:2 یمت »

  «م؟یآمدها

 

 پرستشو  شیستا اصطالحات فیارتع

 

Psalm

 آواز خواندن ساخته یاست که برا ییشعرها"آن  یکل یگرفته شده است. معنا psalmos ، یونانیاز واژه  ریمزام

 "شده است.
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Psalmos

Psalmos ی، با انگشتان رو کشیدن ایضربه زدن " یدر اصل به معنا نیاست. ا یقیهمراه موس یک مزمور به 

 بود. "چنگ مثل یقیسمو سازهای

Hymn

Hymn  یونانیاز کلمه  ،humnas  ،یونانیاز کلمه  ایخدا ،  برای یشیستا سرود یبه معن  ،humneo یبه معن         

 است. "خدا ی به جهت شخصشیستا سرودخواندن  "



 سرود روحانی

داده  یقیکلمات و موس خودجوش با سرودی" یبه معنا( روحانی سرود) pneumatikos ode،  یونانیکلمات 

 "در آن زمان توسط روح القدس است.شده 
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 درس پنجم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

آنها را از زبان  یو معن دیترجمه شده است ، ذکر کن شیرا که به عنوان ستا قیدو کلمه از عهد عت (۱

 ؟ دیکن فیتعر یعبر

 

 

 

 شرح دهید ؟ یونانیزبان  بهآنها را  یمعن و دیذکر کن شیستا یرا برا دیدو کلمه عهد جد (2

 

 

 

 

 خدا چه بود؟ پرستشِ استفاده شده برای یکلمه عبر یمعن (3

 

 

 

 

 

 

 ؟ دیکن انیترجمه شده اند ، ب پرستشرا که به  یونانیدو کلمه  یمعنا (4
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 درس ششم

 شیستا یخدا برا یهدف ابد

 

 لیو پرستش خدا باشد. دل شیستا دیما با یگزند خواست نی. بزرگترتا خانواده خدا باشیم میشده ا دهیما آفر

پرستش  در روح  او را کهاست  یپسران و دختران طالب خدا  دیگو یبه ما م یوحناپرستش او باشد.  دیما با یزندگ

 کنند!

 

پرستش خواهندکرد ،  ی، پدر را به روح و راست یقی، بلکه االن است که در آن پرستندگان حق دیآیم یساعت کنیل

  4:23 وحنای .پرستندگان خود را طالب است نیپدر مثل ا که رایز

 

 کند یم سرود شادیخدا با 

 

 !می کند یشاد مابا سرودها بر  خودش خدا

 ینمود و در محبت خود آرام ارخواهدیبس یو نجات خواهد داد. او بر تو شاد راستیتو قد انیدر م تیخدا هوهی

   3:۱7 ایصفن .دخواهد نمو یو با سرودها بر تو شاد افتیخواهد

 

 چرخیدنو  نییباال و پا به دنیپر" ی، به معنا رفته استبه کار  یخدا در شاد عملکرد فیتوص یکه برا یکلمه عبر

 است. "یشاد جانیاز ه

 

بپرد  نییباال و پا شادی جانیاز هو ،  شادی کندکه  باشدزده  جانیاز ما ه باید چرا خدا آنقدر"،  میبپرس میتوان یم ما

به وسیله  و پرستش شیو عملکرد ستا میبرگرد ازل یعنی به به گذشته دیسوال ، با نیابه درک پاسخ  ی؟ برا

 .میفرشتگان را درک کن
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 فرشتگان خلق شدند
 

فرشتگان  عظیم های گروهرسد که تعداد  یشدند. به نظر م خلق یمشخص عملکردهای یفرشتگان توسط خداوند برا

 شدند. میستق ارشدسه فرشته  یتحت رهبر

 

 رهبر فرشتگان بزرگ و جنگجو بود.،  میکائیل ارشدفرشته * 

 بود. پیام آوررهبر فرشتگان  لیفرشته جبرئ *

تخت کرسی و از  یبه عنوان پوشش پرستش و شیستا یبود که به طور خاص برا یرهبر فرشتگان فریفرشته لوس *

  .خلق شدندخدا 

 

 لوسیفر

 

 مسح شده یکروب*

 .دیکند ، آفر یکه از تخت خدا محافظت م نگهبان یرا به عنوان کروب فریسخداوند فرشته لو

 

 یسنگها انی. و در می. و تو را نصب نمودم تا بر کوه مقدس خدا بوده باشیگستر بود هیمسح شده سا یکروب تو

   2۸:۱4 الیحزق .یدیخرامیم نیآتش

 

به عنوان  فریلوس نیپوشاندند ، بنابرا یخود م یها لرا با با صندوق عهد یباال،  رحمت یصندل انِیهمانطور که کروب

 . خدا بود و کرسی در کنار تخت "شده سایه گسترمسح  یکروب"

 

 اواسم  یمعن* 

           ار " یا هللویا hallelujah  " است که از آن " halal " کلمه شهیاز ر کهاست.  " heylel " فری، لوس یعبر در

به  فریاست. نام  لوس بلند آوازهو  جالل دادن،  تجلیل، شکوه ،  تابش، درخشش ،  شیستا یبه معنا نی. امیریگ یم

 و پرستش بود. شیاو ستا یدهد که عملکرد اصل یم  نشان یخوب
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با جالل پرشور و تابناک  تجلیل می کرد وکه  یاصل شگریبود ، ستا " یا تسبیح گوی اصلیگو هللویاه " فریلوس

. همه ما دیو درخش شد ، مشهور منعکس کننده خداوند تابناک و که با جالل ی ایلاص ستایشگر.دیدرخش خداوند

 که نوشت: میموافق باش ایبا اشع میتوان یم

 

شده و مورها تو را  دهیتو گستران ریفرود شده است. کرم ها ز هیتو به هاو یبربط ها یتو و صدا جالل   ۱4:۱۱ ایاشع

  .پوشانند یم

 

 خلق شد یقیموس* به جهت 

   2۸:۱3 الیحزق .شده بود ایدر تو از طال بود که در روز خلقت تو آنهامه تیها ینا . و صنعت دفها و.....

 

 .آواو  شیپور، فلوت ،  یکوبه ا یبود با سازها یارکستر شخصاً ،او  ینواخت ، بلکه صدا یفقط ساز نم فریلوس

 کی دیکش یس مکرد و نفَ یاو حرکت م یکه وقتآراسته شده بود  یمتیق یها از سنگ یاریبا بس نیهمچن فریلوس

 یکه به هر سه نوع اصل دیداشته باش توجهبود. یآسمان از جالل  در نور و صدای ریناپذ انیپا و  دائم المتغیرمنظره 

 .اشاره شده است  " یو زه ی، باد یکوبه ا " یقیموس یسازها

 

و پرستش بوده  شیاز ستا ی، پوشش دبه نظر می رسشده  مسح کروبیخدا توسط  کرسی و تختپوشش  

 و تختدر مقابل کرسی و پرستش مداوم  شیدر ستا،  گانفرشت بزرگِ ارکستر و گروه کررهبر  دیبا فریلوس.باشد

 باشد. خدا

 

  3۸:7 وبیا دادند؟ یپسران خدا آوازشادمان عیکه ستارگان صبح باهم ترنم نمودند، و جم یهنگام

 

 آسماندر  ءخال
 

رانده  آسمانکرد و از  سرکشیخدا  هیکه او بر عل یگذاشت. هنگام یبرجا یبزرگء خال آسماناز  فریسقوط لوس

 .سقوط کردندکردند ، با او  یکه سرکش )فرشتگان( آسمان یستاره هایک سوم  یعنی "فرشتگان او"شد ، 
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 نیچگونه به زم یساختیم لیذل که امتها را یا ؟یدخترصبح چگونه از آسمان افتاده ا لوسیفر یا  ۱4:۱2 ایاشع

  ؟یافکنده شده ا

 

 تی. اما از کثرت سوداگریشد به رفتار خودکامل بود افتیدر تو  یانصاف یکه ب یتاوقت یشد دهیکه آفر یروز از

 هیسا یکروب یانداختم. و تو را ا رونیو من تو را از کوه خدا ب یدیبطن تو را از ظلم پر ساختند. پس خطا ورز

   ۱6 - ۱۵: 2۸ الیحزق .تلف نمودم نیآتش یهاسنگ انیگستر، از م

 

وفرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها وفرشتگانش جنگ  لیکائیدر آسمان جنگ شد: م و  ۹ - 7: ۱2 مکاشفه

آن مار  یعنیبزرگ انداخته شد،  ینشد. و اژدها افتیدر آسمان  گرید شانیا یبلکه جا افتندیغلبه ن یکردند، ول

شد وفرشتگانش با  نداختها نی. او بر زمبدیفریاست که تمام ربع مسکون را م یمسم طانیو ش سیکه به ابل یمیقد

  .انداخته شدند یو

 

تاچون  ستادیبا دییزایآن زن که م شی. و اژدها پختیر نیآنها را بر زم ده،یدمش ثلث ستارگان آسمان را کش و

   ۱2:4 مکاشفه .فرزند او را ببلعد دیبزا

 

 .واقع گردید آسماندر  خالء  کیو فرشتگانش ، ناگهان  فریلوس شدن هراند رونیبا ب

 

 برنامه خدا

 

 فریبر لوس و نیزم نیتا بر ا دیو فرشتگانش را پر کند! خداوند انسان را آفر فریلوس ءداشت تا خال یا نقشهخدا 

. خداوند انسان نمایان سازد نیزم نیرا در ا طانی. انسان قرار بود شکست شابدی( تسلط دیوها( و فرشتگانش )طانی)ش

 سلطنت کند. اشتا در کنار او باشد و با او بر تخت سلطنت  دیرا آفر

 

 پر خواهد شد خالء 

 

 است. شدناو در حال پر  یسایاکنون توسط کل آسماندر ء خال
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   ۱:23 انیافسس .سازدیاو که همه را در همه پر م یپر یعنیبدن اوست  که

 

که در  یو فرشتگان فریلوسبر جای گذاشته شده توسط  خالءکه آنان  ایماندار ین و زنانمرداتشکیل شده از،  سایکل

 اکنون در کنار تخت خداست. سای. کلمی کندپر  را به دنبال او حرکت کردند سرکشی

خلق شده است به جهت فرزند بودن و عضوی از اعضای خانواده خدا شدن ،  یهدف و عملکرد عال کی یبرا انسان

 !را به عنوان فرزند پر کند و پرستش خدا شیستاخالء  می تواند جایو حاال 

 

   3:2۱ انیافسس ..نینسلها، تا ابد جالل باد! آم یدر تمام ،یسیع حْیو در مس سایر او در کلب

 

 یقیو موس شیطان

 

 نوازندگان )رهبر پرستش( رئیس فریلوس

 

 بود. آسمان در  نوازندگان )رهبر پرستش( سیرئ فریاز سقوط ، لوس قبل

   2۸:۱3 الیحزق .شده بود ایدر تو از طال بود که در روز خلقت تو آنهامه تیها ی. و صنعت دفها ونا...

 

 .را از دست داد عطیه نیسقوط کرد ، ا یخدا استفاده شود ، اما وقت شیاو در ستا یقیموس عطیهقرار بود از 

 

 

 اختراع شد موسیقی سازهای

 

 و هم ابزار جنگ را اختراع کردند. یقیموس یسازهاهم ،  قائنفرزندان 

که صانع هر آلت  د،ییتوبل قائن را زا زیبود. و ظله ن یپدر همه نوازندگان بربط و ن یبود. و وبالینام برادرش  و

   22 - 4:2۱ شیدایپ .مس وآهن بود. و خواهر توبل قائن، نعمه بود
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 یقیدر موس تشویش

 

 بودن آن است. یطانینشانه ش یقیدر موسشویش و ت است تشویش باعث و بانی طانیش

  ۱4:33 انیقرنت۱ .مقدسان یساهایچنانکه در همه کل ،یسالمت یبلکه خدا ستین شیتشو یکه او خدا رایز

 

 ییگوساله طال* 

که  دیشن ی تشویش آمیزی راصدا ی چنانساختند و آن را پرستش کردند ، موس ای گوساله لیاسرائ قومکه  یهنگام

 دهد. صیآن را تشخ مفهومتوانست  ینم در ابتدا

 

 یصدا»گفت: « جنگ است. یدر اردو صدا»گفت:  یبه موس د،یشن دندیخروشیآواز قوم را که م وشعیچون  و

   ۱۸ - ۱7: 32 خروج «.شنومیرا من م انیبلکه آواز مغن ست،یخروش شکست ن یو صدا ست،یخروش ظفر ن

 

 ییطال * تمثال

 استفاده کرد. ،  ه بودکه برپا داشت ییطال تمثالپرستش  القایی برا یقیمختلف موس سازهایانواع از  نبوکدنصر

 

آنگاه به رو افتاده،  د،یرا بشنو یقیچون آواز کرنا و سرنا و عود و بربط و سنتور و کمانچه و هر قسم آالت موس که

مها آواز کرنا و سرنا و عود و . لهذا چون همه قودییتمثال طال را که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است سجده نما

و امتها و زبانها به رو افتاده، تمثال طال را که نبوکدنصر  قومهاهمه  دند،یراشن یقیبربط و سنتور و هر قسم آالت موس

   7,   ۵: 3 الیدان .پادشاه نصب کرده بودسجده نمودند

 

 شود یانجام م نیزم یاست ، رو آسمانهمانطور که در 

 

 نیزم یرو بر است ، آسماندر  آن چنان که تو ةدعا کنند ، اراد چگونه داد که ادیشاگردان خود  به عیسیِ خداوند

 شود؟ یدر آنجا انجام م یچه کار ست؟یچ آسمانانجام شود. اراده خدا در  زین
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ما نشان به رخ دهد ،  ندهیگذرد و آنچه قرار است در آ یم آسماناز آنچه امروز در یوحنا دید رویای فوق العاده ای 

 و پرستش بود. شیشامل ستا رویا نیا اکثر. می دهد

 ستایش پیوسته

 

 کنند. یم شیبه طور مداوم خدا را ستا فرشتگان

 یاز آنها شش بال دارد، گرداگرد و درون به چشمان پر هستند وشبانه روز باز نم یکیکه هر  وانیآن چهار ح و

 واناتیو چون آن ح.« دیآیدر مطلق که بود وهست و مقا یقدوس قدوس قدوس، خداوند خدا»از گفتن  ستندیا

در  افتندیم ریو چهار پ ستیآنگاه آن ب خوانند،یکه تا ابداآلباد زنده است م ینیو سپاس به آن تختنش میجالل و تکر

: ندیگویتخت انداخته، م شیخود را پ یو تاجها کنندیو او را که تاابداآلباد زنده است عبادت م نیحضور آن تختنش

ومحض اراده تو  یا دهیکه تو همه موجودات را آفر رایز ،یابیکه جالل و اکرام و قوت راب یخداوند، مستحق یا»

   ۱۱ - ۸: 4 مکاشفه «.شدند دهیبودند و آفر

 

 هزاران هزار

 

 خدا هستند. شیو ستا پرستشدر حال  مخلوقاتفرشته و  ونیلیصد م کیاز  شیب

کرورها کرور و  شانیبودند و عدد ا رانیو پ واناتیرا که گرداگرد تخت و ح اریفرشتگان بس یصدا دمیو شن دمید و

و اکرام  ییمستحق است بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانا: »ندیگویهزاران هزار بود؛ که به آواز بلند م

 باشد،یچه در آنها مو آن استیو در در نیرزمیوز نیزم برکه در آسمان و  یو هر مخلوق.« ابدیوجالل و برکت را ب

   ۱3 - ۱۱: ۵ مکاشفه «.باد تا ابداآلباد ییو جالل و توانا میو بره را برکت و تکر نیتختنش: »ندیگویکه م دمیشن

 

 .انجام شود زین نیزم یروبر است ،  آسماندر  آن چنان که تو ةاراددعا کرد :  عیسیِ خداوند

 

 پرستش کامل

 

به  هزاران فرشته و پرستشبه وسیله . پرستش آسمان در حال اجراست کامل در شیو ستا پرستش در حال حاضر

 .و زبان لهیو قب قوماز مردم از هر  یاریبس وسیله
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و قوم و زبان  لهیرا نتواند شمرد، از هر امت و قب شانیا چکسیکه ه میعظ یگروه نکیکه ا دمید نیبعد از ا و

اند و به آواز  ستادهینخل به دست گرفته، ا یو شاخه هاآراسته  دیسف یتخت و در حضور بره به جامه ها شیدرپ

   ۱0 - ۹: 7 مکاشفه «.و بره را است استما را که بر تخت نشسته  ینجات، خدا: »ندیگویبلند ندا کرده، م

 

انجام  زین نیزم یروبر است ،  آسماندر  آن چنان که تو ةارادبه شاگردان یاد داد که دعا کنند :   عیسیِ خداوند

 .شود

 

 با سرودی جدید

 

صد و چهل وچهار هزار نفر که اسم او و اسم پدر او را بر  یاست و با و ستادهیا ونیبره، بر کوه صه نکیکه ا دمید و

و آن  م؛یو مانند آواز رعد عظ اریبس یمثل آواز آبها دم،یاز آسمان شن ی. و آوازدارندیخود مرقوم م یشانیپ

و  وانیخود را بنوازند. و درحضور تخت و چهار ح یاازان بود که بربطهمانند آواز بربط نو دم،یکه شن یآواز

جز آن صد و چهل و چهار هزار که  اموزد،ینتوانست آن سرودرا ب چکسیو ه ندیسرایم دیجد یسرود ران،یپ

   3 - ۱: ۱4 مکاشفه .شده بودند دهیازجهان خر

 

 .انجام شود زین نیزم یرو براست ،  آسماندر  آن چنان که تو ةارادما باید دعا کنیم : 

 

 ندهیآدر پرستش 

 

 .میکن یم پرستش، خدا را  طانیکامل ش یشود که پس از نابود یم زیشامل ما ن نیو ا دیرا د نیمقدس یوحنا

بر  ابند،ی یرا که بر وحش و صورت او و عدد اسم او غلبه م یمخلوط به آتش و کسان شهیاز ش ییایمثال در دمید و

: ندیگویو م خوانندیبنده خدا و سرود بره را م یخدا را بدست گرفته، سرود موس یو بربط ها دهستایا شهیش یایدر

که  ستیپادشاه امتها. ک یتو ا یو حق است راهها دلقادر مطلق! ع یخداوند خدا یاست اعمال توا بیو عج میعظ»

امتها آمده، در  عیو جم یقدوس هستکه تو تنها  رایز د؟یننما دیکه نام تو را تمج ستیاز تو نترسد، خداوندا و ک

   4 - 2: ۱۵ مکاشفه .است دهیکه احکام تو ظاهرگرد رایحضور توپرستش خواهند کرد، ز
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! نجات و جالل و اکرام و قوت اهیهللو: »گفتندیدر آسمان که م ریکث یبلند ازگروه یچون آواز دمیبعد از آن شن و

و او را  مییو وجدنما یشاد!« رودیو دودش تاابداآلباد باال م اه،یهللو»گفتند:  گریما است، و بار د یاز آن خدا

 7,   3,   ۱: ۱۹ مکاشفه .را حاضر ساخته است وداست و عروس او خ دهیکه نکاح بره رس رایز میکن دیتمج

 

ماده خود را آ ، بودن خدا ندةو پرست شدن ستایشگر به جهت دیکه بابستگی دارد ،  عروس اویعنی این به ما  اکنون ،

 .کنیم

 

را  وداست و عروس او خ دهیکه نکاح بره رس رایز میکن دیو او را تمج میینما و وجد یشاد،  می دهدادامه  یوحنا

 حاضر ساخته است

 

 درس ششم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 .دیده حی؟ پاسخ خود را توضبودشده  دهیپرستش آفر رهبریت یبراآسمان در  یچه کس (۱

 

 

 

 دهید ؟ حیرا پر کرد؟ توض قبلی پرستش یترهبر ءخال یچه کس (2

 

 

 

 

 د ؟یکن انیتفاوت را ب دیتوان یاست؟ چگونه مالهام گرفته  ها از خدا یقیهمه موس ایآ (3
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 درس هفتم

 پرستش بیانی از،  یقیموس
 

 یقیموس سازهای
 

 شد. یاستفاده م و پرستش شیستا ابراز و بیان یغالباً برا یقیموس یسازها از

 

 داود توسط

 

. او را با دیبخوان حی. اورا با دف و رقص تسبدیبخوان حی. او را با بربط و عود تسبدیبخوان حیاو را به آواز کرنا تسب

 حیخوش صدا تسب ی. او را با صنجهادیبخوان حیبلندآواز تسب ی. او را با صنجهادیبخوان حیتسب یذوات اوتار و ن

  ۵ - 3: ۱۵0 ریمزام .دیبخوان

 

کار  نیدر انجام ا بهتر کردن مهارت خودبه دنبال  دیبا تقدیم می کنند با سازهایشان ستایش ها را  که یدگاننوازن

 باشد.

 

  33:3 ریمزام .با آهنگ بلند دیبنواز کوین. دییاوبسرا یتازه برا یسرود

 

و  فهمیدنبلکه در  تسی. مهارت فقط در نواختن ساز نیعیباشد ، نه استعداد طب روحانیمهارت  کیممکن است  نیا

 و احساس روح است. انیجر انیب

 

 شد. و صحت او می آرامیو موجب  دور می ساخترا از شاول بد  داود ، روحچنگ توسط ماهرانه  نواختن

 

و شاول  نواخت،یکه داود بربط گرفته، به دست خود م آمدیکه روح بد از جانب خدا بر شاول م یهنگام شدیواقع م و

  ۱6:23 لیسموئ۱ .رفت یم و روح بد از او شدیاصل مرا راحت و صحت ح
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 کاهنان توسط

 

چهار هزار دربانان و چهار هزار نفر بودند که خداوند را به آالتی که به جهت تسبیح ساخته شد،  و  23:۵ خیتوار۱

  .تسبیح خواندند

 

 در آسمان

 

مانند آواز  دم،یکه شن یو آن آواز م؛یعظ و مانند آواز رعد اریبس یمثل آواز آبها دم،یاز آسمان شن یآواز و

  ۱4:2 مکاشفه .خود را بنوازند یبربطنوازان بود که بربط ها

 

 سرود را الهام می بخشد،روح القدس 

 

 کند یمسح را آزاد م

 

تواند به  یم یقیاستفاده کند. موس افراد اصالح و تهذیب یجالل خدا و برا یبرا یقیتواند از موس یالقدس م روح

انجام و  مانیا عطیه،  حکمتدانش و  کالم، نبوت ، شفا ،  ها زبان ترجمه،  ها زبان عطایای یبرا ییفضا جادیا

 کمک کند. اتمعجز

 یبرا نواختن سازخواستار  شعیآمدند ، ال شعینزد ال "از جانب خداوند کلمه "یک  یکه پادشاهان سه قوم برا یهنگام

 کرد.( نبوت او شروع به سپس شد. )و تمسح نبو سازیآزاد 

 

آمد. و او گفت:  یو واقع شد که چون مطرب ساز زد، دست خداوند بر و.« دیاوریب یمن مطرب یاالن برا اما

  ۱6 - ۱۵: 3پادشاهان 2 .را پر از خندقها بساز یواد نی: ادیگویم نیخداوند چن»
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 یآزاد انیب

 

 در اسارت *

 شد. آنها متوقف یقیدر اسارت بود موس لیکه اسرائ یهنگام

 میختیخود را آو ی. بربطهامیآورد ادیرا به  ونیچون صه م،یکرد زین هیوگر میبابل آنجا نشست ینهرها نزد

 یبرده بودند، در آنجا از ما سرودخواستند؛ و آنان یریکه مارا به اس یآنان رایآنها بود. ز انیکه در م دیبردرختان ب

چگونه سرود .« دییما بسرا یرا برا ونیصه یاز سرودها یکی»ه )خواستند( ک یکه ما را تاراج کرده بودند، شادمان

  4 - ۱: ۱37 ریمزام م؟یبخوان گانهیب نیخداوند را، در زم

 

 یدر آزاد* 

 خنده به خانه بازگشتند. شادی و اسارت آنها تمام شد ، پس از هفتاد سال ، آنها با آوازمدت  یوقت

. آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از میشد نندگانیب برا بازآورد، مثل خوا ونیصه رانیخداوند اس چون

  2 - ۱: ۱26 ریمزام «.کرده است میعظ یکارها شانیخداوند با ا»امتها گفتند که  انیترنم. آنگاه در م

 

 عتیقدر عهد  پرستشو  شیدر ستا یقیموس

 

 اشاره و ذکر کردن نیاول

 

  4:2۱ شیدایپ .بود یگان بربط و نپدر همه نوازند یبود. و وبالینام برادرش  و

 

 است. مرتبط نشاط ابرازبا  که. است همانند یک رود ، با شکوه جاری بودن ی( به معنای)عبر وبالج ای وبالینام ، 

 

 یموس

 

 خداوند آواز خواندند. یبرا لیاسرائ قومو  یموس
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که با جالل  رایز خوانمیرا سرود م هوهی؛گفتند که  ده،ییخداوند سرا یسرود را برا نیا لیاسرائ یو بن یموس آنگاه

 نیاست.ا دهیمن است.و او نجات من گرد حیانداخت. خداوند قوت و تسب ایمظفرشده است.اسب و سوارش را به در

  2 - ۱: ۱۵ خروج .خوانمیرا متعال م اوپدر من است، پس  ی.خداکنمیم دیمن است، پس او را تمج یخدا

 

 میمر

 

 پاسخ دادند. ه شدخواند میمراز طریق خداوند که  سرودو همه زنان به  میمر

 رونیدفها گرفته، رقصکنان ب یخواهر هارون، دف را به دست خود گرفته، و همه زنان از عقب و ه،ینب میمر و

که با جالل مظفر شده است، اسب و سوارش را  رایز د،ییخداوند را بسرا»گفت:  شانیدر جواب ا میآمدند. پس مر

  2۱ - 20: ۱۵ خروج «.انداخت ایبه در

 

 لیاسرائ قوم 

 

 با آواز جشن گرفتند. همراه لیاسرائ قوم 

  2۱:۱7 اعداد د،یبخوان سرود شیشما برا ،یچاه بجوش آ یا: »دندییسرود را سرا نیا لیاسرائ آنگاه

 

 دبوره و باراق

 

 خود را جشن گرفتند. یروزیپ ، با آواز، همراه  دبوره و باراق

کردند، چونکه  یشرویپ لیدر اسرائ شروانیچونکه پ»سرودخوانده، گفتند:  نوعمیو باراق بن اب در آن روز دبوره و

زورآوران گوش  ی! ادیپادشاهان بشنو ی. ادینمودند، خداوند را متبارک بخوان میقوم نفوس خود را به ارادت تسل

  3 - ۱: ۵ داوران .هم خواندسرود خوا لیاسرائ یخدا هوهی ی. برادییخداوند خواهم سرا ی! من خود برادیده

 

 یلیزنان اسرائ

 

 را جشن گرفتند. جلیاتداود برابر  یروزیپ یلیاسرائ زنان
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که زنان از  آمدندیم شانیگشت چون ا یبرم ینیکه داود از کشتن فلسط یواقع شد هنگام و  7 - 6: ۱۸ لیسموئ۱

آمدند.  رونینان به استقبال شاول پادشاه بسرود و رقصک یقیوبا آالت موس یبا دفها و شاد لیاسرائ یشهرها عیجم

داود ده هزاران خود را کشته  وشاول هزاران خود را : »گفتندیو م دندییسرایم گریکدیو زنان لهو و لعب کرده، به 

  «.است

 داود

 

 .حمد می خواندخداوند را  پیوسته داود

  7:۱7 ریمزام .خواهم خواند حیراتسب یرا برحسب عدالتش حمد خواهم گفت. و اسم خداوند تعال خداوند

 

  ۱3:6 ریمزام .که به من احسان نموده است رایخداوندسرود خواهم خواند ز یبرا

 

  2۱:۱3 ریمزام .خواند میخواه حیخداوند در قوت خود متعال شو. جبروت تو را ترنم و تسب یا

 

 کاهنان

 

 خداوند را ستودند. سازهابا  یالو 4۰۰۰

نمایند،  نیفرمود تا برادران خود ، مغنیان را با آالت موسیقی از عودها و بربطها سنجها تعیداود رؤسای الویان را  و

  ۱۵:۱6 خیتوار۱ .تا به آواز بلند و شادمانی صدا زنند

 

که به جهت تسبیح ساخته شد، تسبیح  سازهاییچهار هزار دربانان و چهار هزار نفر بودند که خداوند را به  و

  23:۵ خیتوار۱ .خواندند

 

و کاهنان  انینگاه داشتند و الو میعظ یرا هفت روز به شاد ریفط دیحاضر بودند، ع میکه در اورشل لیاسرائ یبن پس

  30:2۱ خیتوار2 .گفتندیخداوند حمد م حیخداوند را روز به روز به آالت تسب
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 جدیددر عهد  پرستشو  شیدر ستا یقیموس

 

 شاگردان

 

 واز خواندند.و شاگردان با هم آ عیسیِ خداوند

  26:30 یمت .روانه شدند تونیکوه ز یخواندند و به سو حیتسب پس

 

 پولس

 

 داد. میتعل سایرا به کل شده مسح سرود ، پولس

 زیو به عقل ن روح سرود خواهم خوانددعا خواهم نمود؛ به  زیبه روح دعاخواهم کرد و به عقل ن ست؟یمقصود چ پس

  ۱4:۱۵ انیقرنت۱ .خواهم خواند

 

و ترنم  دییخود به خداوند بسرا یو در دلها دیگفتگو کن یروحان یسرودهاو  حاتیو تسب ریبه مزام گریکدیاب و

  20 - ۱۹: ۵ انیافسس .دیشکر کن حیمس یسیپدر را به نام خداوند ما ع یخدا زیبجهت هرچ وستهی. و پدیینما

 

و  ریبه مزام دیکن حتیو نص میرا تعل گریکدیو به کمال حکمت ساکن بشود و  یدرشما به دولتمند حیمس کالم

  3:۱6 انیکولس .دییخود خدا را بسرا ی، در دلها ضیو با ف یروحان یسرودهاو  حاتیتسب

 

 سرودها

 

 خدا هستند. ی برایشیستا یسرودها ترانه ها

خواهم  حیتو را تسب سایکل انیو در م کنمیاسم تو را به برادران خود اعالم م: »دیگویم چنانکه 2:۱2 انیعبران

  «.خواند
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 روحانی یها سرود

 

        خوانده خود یخودبه   شود و یم دادهتوسط روح القدس  ماًیهستند که مستق یها روحانی سرود یها سرود

 باشد  سرایندهشخص ِ قابل فهماست به زبان  ممکنآن که .می سازدرا  یروح هم کلمات و هم ملود رایشوند ز یم

 .خوانده شود به زبان ها(عنی ی ) به زبان ناشناخته ای

 

 یهدف اصل

 

خواندند.  یآواز نم یسرگرم ای اجرا یخدا بود. آنها برا تکریم عظمتو  شیستا،  سرود خواندندر  یاصل هدف

 بود. او سویبه  معطوف  وخدا  خشنودینبود. فقط به خاطر  حول محور انسانآواز آنها 

 

خواهم  حیتو را تسب سایکل انیو در م کنم یبه برادران خود اعالم ماسم تو را  د،یگو یچنانکه م 2: ۱2 انیعبران

 خواند.

 

 روحانی شیستا انیب
 

 آواخدا با  شیستا

 

  ۱6:۹ خیتوار۱ .بسرایید برای او تسبیح بخوانید. در تمامی کارهای عجیب او تفکر نمایید را او

 

داده  هیکه آن را فد زیخواهد کرد و جانم ن یادش اریبس می،لبها خوانمیتو سرود م یبرا چون 24 – 23: 7۱ ریمزام

خجل و رسوا  دندیکوشیضرر من م یکه برا یآنان رایروز عدالت تورا ذکر خواهد کرد. ز یتمام زی. زبانم نیا

  .دندیگرد
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 .تبدیل کنیدعادت به یک را  خداوندبا  کردن صحبت *

 .را بستائیداو  عجیب یکارها *

 .دیاو شروع کن را با حمد گفتن ازهر روز  *

 .دیکن شیاو را ستا خواندنبا گفتن و آواز *

 .دیرا پرورش ده ستایش کردنعادت  *

 

که خداوند  ندیکه نجات تو را دوست دارند، دائم گو یو آنان ندینما یطالبان تو ،در تو وجد و شاد عیاما جم و

  40:۱6 ریمزام .بزرگ است

 

  66:۸ ریمزام .دیاو را بشنوان حیتسب و آواز دیما را متبارک خوان یقومها، خدا یا

 

تواند همان  یم نیباشد. همچنبی اختیار  یاحساسات شاد ابراز نیز و سرودبا ممکن است همراه  خداوند شیستا

کل موجودات  یکه قدرت را برااحساسات مثبت است  از سالم بیانی،  شی. ستابیان می کنیمباشد که ما  یزیچ

 .کند یم کیتحر

 خدا سوی به آواز بلند بر افراشتن

 

 زدن وجود دارد. ادیفر یزمان برا کیصحبت کردن ، و  یزمان برا کی

  47:۱ ریمزام .دی، بانگ برآور ی. نزد خدا به آواز شاددیامتها دستک زن عیجم یا

 

  ۱2:6 ایاشع «.است میتوعظ انیدر م لیقدوس اسرائ رای. زیصدا رابرافراشته، بسرا ونیساکنه صه یا

 

 نیکه زم یبلند زدند به حد یصدا لیاسرائ عیچون تابوت عهد خداوند به لشکرگاه داخل شد، جم و  4:۵ لیسموئ۱

  .متزلزل شد

 

کرده، به آوازبلند خدا را حمد گفتن شروع  یشاگردانش شاد یتمام د،یرس تونیکوه ز یریبه سراز کیچون نزد و

  ۱۹:37 لوقا .بودند دهیکه از او د یکردند، به سبب همه قوات
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 درس هفتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟دیکن انیب استفاده شده در ستایش را  یقیموس سازهایاز  یکتاب مقدس ینمونه ها( ۱

 

 

 

 

 

 ؟دیکن انیکند ، ب یآزاد م نبوت یکه مسح را برا،   یقیموس از یکتاب مقدس ینمونه ها (2

 

 

 

 

 

 ؟ دیکن انیرا ب قیپرستش در عهد عت و شیمورد استفاده در ستا یقیاز موس ینمونه ا (3

 

 

 

 

 

 ؟ دیکن انیب دیو پرستش در عهد جد شیمورد استفاده در ستا یقیاز موس ینمونه ا (4
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 درس هشتم

 فیزیکی ستایش ت هایحال

 
،   شیستا فیزیکی حالت های کیبه  کی یدر بررس تا کنیددرس انتخاب  نیقبل از شروع ا راها سرودتوجه: 

 های ویژه حالتتا آن  دی، وقت بگذار فیزیکی حالت. بعد از مطالعه هر در این فعالیت ها داشته باشدرا  ریأثت نیشتریب

 انیحضور خدا در مچگونه است که  زیانگ رتی. حدیتجربه کن از صمیم قلب را پرستش ای عالی شیرا در زمان ستا

 .میکن یتجربه م را یو پرستش کتاب مقدس شیستا حالت های وقتی ردیگ یما قرار م

 

 شیستا یکیزیف حالت های

 

 نستادیا

 

 نشانه احترام است. ستادنیا

بلند  اریرا به آواز بس لیاسرائ یخدا هوهی، برخاسته انیقورح یو از بن انیقهات یازبن انیو الو 20:۱۹ خیتوار2

  .خواندند حیتسب

 

و قوم و زبان  لهید شمرد، از هر امت و قبرا نتوان شانیا چکسیکه ه میعظ یگروه نکیکه ا دمید نیبعد از ا و

و به آواز  اند ستادهیانخل به دست گرفته،  یآراسته و شاخه ها دیسف یتخت و در حضور بره به جامه ها شیدرپ

  ۱0 - ۹: 7 مکاشفه «.و بره را است استما را که بر تخت نشسته  ینجات، خدا: »ندیگویبلند ندا کرده، م

 

  33:۸ ریمزام .بایستنداو هیبت سکنه ربع مسکون از  عیند بترسند. جماز خداو نیاهل زم یتمام

 

 ،دیستیا یم شما که در خانه خداوند ی! ادیبخوان حیبندگان خداوند تسب ی! ادیبخوان حینام خداوند را تسب اه،یهللو

  2 - ۱: ۱3۵ ریمزام .ما یخانه خدا یدر صحن ها
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 دست زدن

 

 است. دییو تأ ی، شاد یزدن شما ابراز خوشحال دست

  47:۱ ریمزام .دیبانگ برآور ی. نزد خدابه آواز شاددیزن دستکامتها  عیجم یا

 

 یشد. کوهها و تلها در حضور شما به شاد دیخواه تیهدا یو با سالمت درفتیخواه رونیب یکه شما با شادمان رایز

  ۵۵:۱2 ایاشع .خواهند زد دستکدرختان صحرا  عیترنم خواهند نمود وجم

 

 )مثل مارش نظامی ( برداشتن سریع گام

 

راه بروند  حایار دورشد ،  صادر فرماناست. همانطور که  یافتن و غلبه یروزیپاز  ، یکیزیف یحالت عیگام برداشتن سر

 کامل را به ارمغان آورد. یروزیپ، 

 

همه مردان  یعنیا کردم. پس شم میرا به دست تو تسل یو ملکش و مردان جنگ حایار نیبب»گفت:  وشعیبه  هوهی و

تابوت، هفت  شیکن. و هفت کاهن پ نیو شش روزچن د،یمرتبه دور شهر بگرد کیو  د،یشهر را طواف کن یجنگ

 لیوبیو کاهنان کرناها را بنوازند. و چون بوق  د،یبردارند، و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف کن لیوبی یکرنا

خواهد افتاد، و هر  نیقوم به آواز بلند صدا کنند، وحصار شهر به زم یمتما د،یشود و شما آواز کرنا رابشنو دهیکش

  ۵ - 2: 6 وشعی «.دیخود برآ یرو شیکس از قوم پ

 

 روند. یدر حال حرکت است که با هم به جلو م یبه عنوان ارتش،  حیعروس مس

 

که مثل  ستیک نی. ایهست بیمهدار  دقیب یو مثل لشکرها بایز میو مانند اورشل لیمحبوبه من، تو مثل ترصه جم یا

  ۱0,   4: 6 ها غزل غزل است؟ بیدار مه دقیو مثل آفتاب طاهر و مانند لشکرب لیومانند ماه جم درخشد؟یصبح م
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 دنیرقص

 تمام و کمال رهاسازیشامل  نیاستفاده می کند. اکل بدن از که است  شیستا یجسمان حالت نیانگرترینما رقص

در مقابل او  انرژی خودبا تمام  ، میکن یما از خدا اطاعت م همانطور که،  و اختیار استاحساسات  مانع شدنخود از 

 .میرقص یم

 

  ۱4۹:3 ریمزام .ندیبخوانند. با بربط و عود اورا بسرا حیتسب رقصاو را با  نام

 

  6:۱4 لیسموئ2 .ملبس بود فودکتانیو داود به ا کرد،یم رقصقوت خود به حضور خداوند  یداود با تمام و

 

 کرد. میدر مورد رقص مطالعه خواه شتریدرس ب نیا انیدر پا

 

 خنده

 

اغلب در زمان خنده  آزادیشفا و بزرگترین آن خنده است.  انیدر خداوند وجود دارد که تنها راه ب یچنان ابراز شاد

 است. یدرون یمظهر شاد حقیقیافتد. خنده  یاتفاق م خداوند مقابلمقدس در  یها

 

 میعظ یکارها شانیخداوند با ا»امتها گفتند که  انیما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم. آنگاه در م دهان آنگاه

  ۱26:2 ریمزام «.کرده است

 

را  تیتا دهان تو را از خنده پرکند، و لبها د،ینما ینم یریرا دستگ ریشمارد، و شر ینم ریمرد کامل را حق هماناخدا

  2۱ - 20: ۸ وبیا .یاز آواز شادمان
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 پرستش یکیزیف حالت های

 

 دستانبر افراشتن 

 

 است. میو تسل قربانی، نشانه  پرستشاست. در  می، باال بردن دست نشانه تسل یعیقلمرو طب در

زنده مقدس  یخود راقربان یکه بدنها کنمیخدا استدعا م یبرادران شما را به رحمتها ی، لهذا ا یحیمس یزندگ

  ۱2:۱ انیروم .عبادت معقول شما استکه  دیخدا بگذران دهیپسند

 

  ۱4۱:2 ریمزام .شام هیمثل هد م،یمن به حضور تو مثل بخور آراسته شود، و برافراشتن دستها یدعا

 

 اشتیاق و تشنگی برای خدا ، کشیده شدن

  ۱43:6 ریمزام .خشک، تشنه تو است، ساله نی. جان من مثل زمکنمیتو دراز م یخود را بسو یدستها

 

تو دارد. جان من  یبرا دیشد اقیخدا ، جان من اشت یدارد، همچنان ا اقیآب شدت اشت ینهرها یآهو برا چنانکه

  2 - ۱: 42 ریمزام .و به حضور خدا حاضر شوم میایب یکه ک ،یح یتشنه خداست تشنه خدا

 

 برکت دادن خداوند باشد. یبرا عملیتواند  یم زیباال بردن دست ها ن

  ۱34:2 ریمزام .دیو خداوند را متبارک خوان د،یبرافراز خود را به قدس یدستها

 

  63:4 ریمزام .خود را به نام توخواهم برافراشت یتا زنده هستم تو رامتبارک خواهم خواند. و دستها نرویا از

 

 باشد. تضرعدعا و  یکیزیف حالتباال بردن دست ها ممکن است 

  2۸:2 ریمزام .افرازم یدست خود را به محراب قدس تو برم و کنمیتضرع مرا بشنو چون نزد تو استغاثه م آواز

 

و جدال برافراخته، در هر جا  ظیمقدس را بدون غ یدارم که مردان، دست ها نیا یآرزو پس  2:۸ موتائوسیت۱

  .دعا کنند
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 زانو زدن ای سجده

 

 و احترام است. تکریمزانو زدن نشانه  ای سجده کردن

  ۹۵:6 ریمزام !میخود خداوند زانو زن نندهیو به حضورآفر مییعبادت و سجده نما دییایب

 کش (دراز حالت  نمودن روی زمین )سجده 

 

 شخص       کامل  و فروتنی تکریم کاملپرستش ،  ، ی عمیقاحترام ، حالت نیزم یرو دنیسجده در حال دراز کش

 .می باشد

 

او  هوهیخداست!  او هوه،ی»فتاده، گفتند: خود ا یبه رو دندیرا د نیقوم چون ا یتمام و ۱۸:3۹پادشاهان ۱

  «!خداست

 

و تمامی جماعت ، یهُوَه خدای پدران « یهُوَه خدای خود را متبارک خوانید.» داود به تمامی جماعت گفت:  پس

  2۹:20 خیتوار۱ .خویش را متبارک خوانده، به رو افتاده، خداوند را سجده کردند و پادشاه را تعظیم نمودند

 

 سکوت

 

 باشد. شیستا حالتی ازتواند  یوت مسک

  3:7 جامعه .گفتن یبرا یسکوت و وقت یبرا یدوختن. وقت یبرا یو وقت دنیدر یبرا یوقت

 

  46:۱0 ریمزام .امتها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد انیکه من خدا هستم. در م دیو بدان دیستیبازا

 

 اشک

 

 ست.خدابه  ز صمیم قلبا شفقتو  عاشقانهبه تجربه  یاشک اغلب پاسخ
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کردند و بر گردن پولس  اریبس هیدعاکرد. و همه گر شانیا یبگفت و زانو زده، با همگ نیا  37 - 36: 20 اعمال

  .دندیبوسیاو را م خته،یآو

 

را به  یدرونشفای و  احساسی عمیق آزادیاغلب  کهاست.  عمیق شیو ستا یقدردان انگری، ب شیاشک همراه با ستا

 .آوردهمراه می 

 

از عطر  یا شهیبه غذا نشسته است ش یسیکه در خانه فر دیکه در آن شهر ، گناهکاربود، چون شن یناگاه زن که

آنها  دنیاو به اشک خود و خشکان یهایو شروع کرد به شستن پا ستادیبا انیگر شیهایآورده، در پشت سر او نزد پا

  3۸ - 37: 7 لوقا .کرد نیرتدهآنها را به عط دهیرا بوس یو یهایسر خود و پا یبه مو

 

 .ارجهیت داردبزرگ  یروزیو پ یاشک بر شادگاهی 

 

هر  برد،یزراعت م یو تخم برا رودیم رونیب هیکارند، با ترنم درو خواهند نمود. آنکه باگر یکه با اشکهام یآنان

  6 - ۵: ۱26 ریمزام .را خواهد آورد شیخو یبا ترنم خواهد برگشت و بافه ها نهیآ

 

 دنیصرق
 

 یشتریب حیبه توض نیبنابرا ، است  زتریحال ، بحث انگ نیبا ا ولی .ستیمهمتر ن شیستا یها حالت گریاز د یدنرقص

 دارد. ازیاشکال ن رینسبت به سا

 

 فیتعر

 

و پرستش در برابر  شی، ستا یبه استفاده از کل بدن به منظور ابراز شاد ازین واست   گونه شینما اریبس ، رقص

 و، بلند کردن پا  جست و خیز کردنجهش ، " یبه معن "رقص"ترجمه شده  یونانیو  یعبر کلماتدارد.خداوند 

 است.ذات ماهیت و در و بدون ساختار بی اختیار  که یزی، چ گریاست. به عبارت د "دنیپر
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 کلیداخل ه نایو خدا را حمدگو زکنانیخرامان و جست و خ شانیو با ا دیو خرام ستادیبرجسته با و  3:۸ اعمال

  .شد

  ۱4۹:3 ریمزام .ندیبخوانند. با بربط و عود اورا بسرا حیاو را با رقص تسب نام

 

 نمونه های عهد عتیق از رقصیدن

 

 در جشن

 

 .دندیرقص جشن گرفتند و  رهایینجات و  یبراآزاد شدن  مصروقتی از  لیاسرائ قوم

 رونیدفها گرفته، رقصکنان ب یهمه زنان از عقب و خواهر هارون، دف را به دست خود گرفته، و ه،ینب میمر و

  ۱۵:20 خروج .آمدند

 

 کردند. یشاد صندوق عهد یابیآنها هنگام باز

  6:۱4 لیسموئ2 .ملبس بود فودکتانیو داود به ا کرد،یقوت خود به حضور خداوند رقص م یداود با تمام و

 

 روحانیرقص 

 

به صورت جست و خیز تواند  یو م ندارد سبک پیچیده ای و ابتدایی است و خود جوشبه صورت  روحانی رقص

 هماهنگاز سازها و آواز  نواخته شده یقیاوقات با موس یشود. گاه ابراز دنیپر باال و پایین دن ، ی، چرخ کردن

 است.

 

  ۱4۹:3 ریمزام .ندیبخوانند. با بربط و عود اورا بسرا حیاو را با رقص تسب نام

 

 یگروه ای فردی* 

 

 .دیرقص ر برابر خداوندد داود
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 .دندیو همه زنان رقص مریم

 .ستیجنس مخالف ن یاز اعضا یکیبا  دنیرقص روحانی رقص

 دندیو همه زنان رقص * مریم

 یکدیگربا  پیرمردان  جوان  بامردان * 

مبدل  یدمانرا به شا شانیکه من ماتم ا رای. زگریکدیبا  رانیخواهندکرد و جوانان و پ یباکره ها به رقص شاد آنگاه

  3۱:۱3 ایارم «.دیداده، فرحناک خواهم گردان یاند تسل دهیکه کش یرا از الم شانیخواهم کرد و ا

 

 یسن تیبدون محدود *

 ندارد. یسن تیمحدود "ریمردان جوان و پ"با توجه به عبارت  روحانی رقص

 

 دنیخواندن و رقص

 

 و رقص اغلب با هم بود. آواز

خود و داود ده  یشاول هزارها: »گفتندیو م دندییسرایرقص کرده، م گریکدیره او با که دربا ستیداود ن نیا ایآ

  2۹:۵ لیسموئ۱ «.را کشته است شیخو یهزارها

 

 زمان رقصیدن
 

 رقص وجود دارد. یبرا یزمان مناسب

  3:4 جامعه .رقص یبرا یماتم و وقت یبرا یخنده. وقت یبرا یو وقت هیگر یبرا یوقت

 

 ونددر مقابل خدارقص 

 

. میکن شیاو را در رقص ستا دیشده خداوند است که ما با مکاشفهاز کالم  هایی اطاعت و یکی از  شیاز ستا حالتی

با  ما و  میکن ی، از خدا اطاعت م میکن یندیکار احساس ناخوشا نیاگر در انجام ا یحت یا یعمل اراد کیبه عنوان 

 .یمرقص یم خداوند برابرا در آنهبا که  یهنگاممتحد می شویم  ایمانداران ریسا
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 رقص در روح

 

زمان کامالً در  نیدر ا ایمانداراناست که تمام بدن ما کامالً تحت کنترل روح القدس باشد.  یرقص در روح زمان

 شهیهم نیخبرند. ا یخود ب انیاطراف ایدر قدرت او فرو رفته اند که کامالً از خود و  به طور کلو « شده غرق»روح 

ی و هماهنگبا حرکت خدا در آن لحظه بیشتر  ه، بلک کم و کاستی داردنه تنها  کهناسب خدا خواهد بود در زمان م

 دارد.کامل  جریان

 

 نبوت شده بود ، احیاء 

 

 .ه بودشد نبوترقص  احیاء شدن

 یراخواه شتنیخود خو یبا دفها گریشد و بار د یبنا خواهم کرد و تو بناخواه گری، تو را بار د لیباکره اسرائ یا

با  رانیخواهندکرد و جوانان و پ یآمد. آنگاه باکره ها به رقص شاد یخواه رونیمطربان ب یآراست و در رقصها

داده،  یاند تسل دهیکه کش یرا از الم شانیکرد و ا ممبدل خواه یرا به شادمان شانیکه من ماتم ا رای. زگریکدی

  ۱3,   4: 3۱ ایارم «.دیفرحناک خواهم گردان

 

 ماست. مربوط بهامروز  نی، پس ا میهست یروحان لیما اسرائ اگر

 

 هشدارها
 

 دیباش ینفسان یمراقب رقص ها

 

 یبرا طانی. شنشأت گرفته استی طلب ایو دن فسق،  ی، بت پرست زندگی گذشتهاز  باشد ینفسان ذاتاز  ی کهرقص

وجود  یو اصل نسخه حقیقیکه  شود یثابت م جایی تنها نسخه جعلی و تقلبی دارد.  جعلی یک نسخه زیهمه چ

 .داشته باشد
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 ستین شینما یبرا

که توجه مردم را به رقصنده ها جلب کند ، در  ییاجرا ای "شینما" یخدا هرگز برا شیدر ستا دنیهدف از رقص

خدا  نمودن شیستا برایبا تمام وجود و جوش خود فیزیکیِ حالت کی دینظر گرفته نشده است. درعوض ، رقص با

 کنند.می در آن شرکت  انجوانهم و  انریپ هم هم زنان و هم مردان و که است. ایمانداران جمعکل د که شامل باش

 

مبدل  یرا به شادمان شانیکه من ماتم ا رای. زگریکدیبا  رانیخواهندکرد و جوانان و پ یباکره ها به رقص شاد آنگاه

 3۱:۱3 ایارم «.دی، فرحناک خواهم گردانداده یاند تسل دهیکه کش یرا از الم شانیخواهم کرد و ا

 

رقص "در زمان  قلبی شیاز ستا نباید وجه چیبه ه ایشوند و  "تماشاگر"و  کنندرا متوقف  ستایش دینبا ایمانداران

 کیکه رقص به نباید اجازه داده شود  نی. همچنحواسشان پرت شود "خداوند مقابلرقص در " ای "روحانی

 برنامه هستند. یدر حال اجرا گرانید یسرگرم یبرا یتعداد معدود انگارشود ،  لیتبد "نمایش"

 -شود  یم جسمو  نفْسروح ،  یعنیکامل  انسانباشد که شامل  شیآزادانه از ستا بیان کی دیکه رقص با یحال در

 نکند.خود جلب دیگران را به و توجه  باشندخداوند  باعث جالل شهیلباس و اعمال ما هم مواظب بود که دیبا

 

 دیوارد شو

 

 یخداوند عمل مقابلدر  یشیبه رقص ستا وارد شدناز  امتناعکند ،  یحرکت مدر این مسیر که روح القدس  یهنگام

روح  انیتواند جر یو ترس از دست دادن عزت خود م عدم اعتماد به نفسخداوند است.  نزددر  سرکش آمیز

 .کند ءاطفا ای محزونالقدس را 

 

 ایماندارانجسم  روی روح القدس بر وقتی افتد که یاتفاق م یهنگام "دستیابی به پیروزی ها" نیاز بزرگتر یبرخ

     که داود انجام داد ، یکند ، همان کار یو با اطاعت از روح القدس حرکت م و آنان خود را انکار کرده دیآ یم

 ". دیرقص خداوندبا تمام وجود در مقابل  "
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 درس هشتم دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

که می تواند به معنای ادای تکریم و احترام تعبیر شود را نام  فیزیکی ستایشی حالتسه  نام (۱

 ببرید ؟ 

 

 

 

 

برگردانده  سایبه کل دیشده است که با نبوت حالت فیزیکی پرستشداود ، کدام  مهیعالوه بر خ (2

 شود؟

 

 

 

 

 

   کالم خدا در مورد آن جنبه خاص چه  ؟راحت نیستید شتریب حاالت فیزیکی ستایشاز کدام  (3

 د؟یکن شیخدا را ستا نگونهیا دی، حاضر دیکار را انجام ده نیاگر او بخواهد ا ایآ د؟یگو یم
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 نهمرس د

 شیموانع ستا

 

مهم این خدا و ما وجود دارد.  نیب یمشکل اساس کیدهد که  یو پرستش نشان م شیستابرای ورود به  ییعدم توانا

. دبرآیآنها از پس  دیچگونه با او را بطلبد تا ، ستیمشکالتشان چ ایکه بداند مشکل  یتا زمان ایماندارکه هر  است

 ایما  یدعا جواب از دریافت خدا ،رفتن نزد را از  ماتواند  یدارد ، م یخداوند بازم شیکه ما را از ستا یهمان موانع

 ما باز دارد. یشفااز 
 

 شود یم نایب اغلبکه  ییبهانه ها

 

 "!شخصی برونگرا یا اجتماعی نیستممن "

 "! ندارم اعتماد به نفسهستم؛  یخجالت یلیمن خ"

 ".ستمیمن متظاهر ن"

 

 وجود ندارد! یعذر موجه چیفرمان از طرف خداوند است و ه کی شیحال ، ستا نیا با

  ۱۵0:6 مزمور! اهی! هللودیجان دارد خداوند را بستا کههر 

 

 با آنها برخورد شود دیکه با یموانع

 

 گناه

 

 .باز می داردحضور خدا  ازشکند. گناه ما را  یما با خدا را ممعاشرت مشارکت و  ،  گناه

 

   66:۱۸ ریمزام .دیشن یخداوند مرا نم داشتم،یمنظور م را در دل خود یبد اگر
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است تا  دهیپوشان ا از شمااو ر یشده است و گناهان شما رو لیشما حا یشما و خدا انیشما در م یایخطا کنیل

     ۵۹:2 ایاشع .نشنود

 

 راه حل* 

 .میریو آمرزش او را بپذ میگناهان خود اعتراف کن ای  گناهاست که به  نیپاسخ ا

 یو ما را از هر ناراست امرزدیو عادل است تا گناهان ما را ب نیاو ام م،یبه گناهان خود اعتراف کن اگر  ۱:۹ وحنای۱

  .پاک سازد

 

 تیمحکوم

 

که ما را  میکه از خدا خواست یهنگام.ما را محکوم نمی کند هرگز ، خدا کند  یما را محکوم م است که طانیش نیا

 .میخودمان را ببخش دیببخشد ، با

 

 :کردن خود ، پیامدهای زیر را در بر دارد محکوم 

 ."میکن خمرا سرمان "که در حضور خدا  مایل هستیم پیوسته ما نیبنابرا - یاقتیل یاحساس ب *

شناخت  ی. ما به جامیکن یخداوند را فراموش م فیضکه رحمت و  میدار یخود آگاه اقتینسبت به عدم ل *آنقدر

 .و بیشتر به خودمان فکر می کنیم  میشو ی، خودآگاه م ( خدا آگاهی )خدا 

 

 راه حل* 

   ۸:۱ انیروم .هستند یسیع حیکه درمس یبر آنان ستین یقصاص چیه پس

 

 .دیبگذار عیسیِ خداوند یرا بر رو و آن برداشتهار خود را افک *

 میاو خواه شیبه ستا یشتریب لی، تما میکن عیسیِ خداونددر مورد کردن وقت خود را صرف تفکر  شتریهرچه ب *

 داشت.

 او موضوع شیکه پ یکه بجهت آن خوش می، نگران باش عیسیِ خداوند یعنی مانیو کامل کننده ا شوایپ یبه سو و

   ۱2:2 انیعبران .و به دست راست تخت خدا نشسته است دیگرد بیشمرده، متحمل صل زیرا ناچ یحرمتیبود، ب
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 یا دنیا پرستی ( دنیا دوستیدنیوی بودن )

 

 "جاه"یا به معنی تمایل داشتن به جهان است. نیا یزهایچ یما بر رو افکار و احساساتمتمرکز کردن   ، بودن یویدن

 پرستش استاز خدمت به خدا در  شی، ب "مقام" ای

 

 راه حل* 

   ۵:7پطرس ۱ .کندیشما فکر م یکه او برا رایز دیواگذار یخود را به و شهیاند وتمام

 

نام  کیو هرچه ن لیو هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جم دیبرادران، هرچه راست باشد و هرچه مج یا خالصه

   4:۸ انیپیفل .دیا تفکر کنکه بوده باشد، در آنه یو هرمدح لتیاست و هر فض

 

 یرا دوست دارد، محبت پدر در و ایدن یاگر کس رای، ز دیدوست مدار استیرا و آنچه در دن ایدن 2:۱۵ وحنای۱

  ستین

 

که اراده  دیکن افتیتا شما در دیده لیذهن خود صورت خود را تبد ی،بلکه به تازگ دیجهان مشو نیهمشکل ا و

   ۱2:2 انیروم .تسیکامل خدا چ دهیپسند یکوین

 

 تفاوتی ) بی تمایلی( یب

 

 شود. یو پرستش فرد م شیاغلب مانع ورود به ستا خداوند مقابلبودن در  تفاوت یب ای ولرم

   2:4 مکاشفه .یخود را ترک کرده ا نیبر تو دارم که محبت نخست یبحث لکن»

 

 راه حل* 

 .دیاو را شروع کن شیعمل اطاعت ، ستا کیه عنوان د و سپس بانیخدا بازگرد یقلب خود را با توبه کامل به سو

من  ی: بسودیگویم وتیصبا هوهی. اما دیمن تجاوز نموده، آنها را نگاه نداشته ا ضیپدران خود از فرا امیاز ا شما

   3:7 یمالک ......  شما بازگشت خواهم کرد یو من بسو دییبازگشت نما
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 سرکشی

 

 شیستا یبرا اصلیمانع  ، قرار داده سایدر کل به عنوان سر خداوندادی که افر ای نینسبت به خدا ، والد سرکشی

 .کردن است

 

به اطاعت  ایخوشنود است  حیوذبا یسوختن یها یخداوند به قربان ایآ»گفت:  لیسموئ   23 - ۱۵:22 لیسموئ۱

 یتمرد مثل گناه جادوگر که رایاست. ز کوتریقوچها ن هیو گوش گرفتن از پ هایاطاعت از قربان نکیفرمان خداوند؟ ا

  «.را از سلطنت رد نمود تو زیاو ن یاست. چونکه کالم خداوند را ترک کرد میو تراف یمثل بتپرست یاست وگردن کش

 

 *راه حل

 .دیخود توبه کن سرکشیو از باشید افرادی که در سر هستند  مطیع

چونکه حساب خواهند داد تا  کنند،یشما را م یجانها یپاسبان شانیا راکهیز دیینما ادیخود را اطاعت و انق مرشدان

   ۱3:۱7 انیعبران .ستین دیشما را مف نیکه ا راینه به ناله به جا آورند، ز یآن را به خوش

 

 یدلسرد

 

 شیستا یقلب خود را برا که مهم است نیا دنیقبل از رساما آورند.  یم سایمشکالت خود را با خود به کل یاریبس

 .میخدا آماده کن

 

نه متروک؛  کنیتعاقب کرده شده، ل ؛ین وسیما یول ریمتح م؛یستیدر شکنجه ن یول ده،یزحمت کش زیهرچدر

   ۹ - 4:۸ انیقرنت2 ؛یهالک شده ن یافکنده شده، ول

 

 *راه حل

 شود. یم برداشتهها از قلب ما  ی، همه دلسرد میشروع کنرا و پرستش خدا  شیستا باشیم واطاعت  وقتی در

خواهد بود و  شانیبر سرا یجاودان یخواهند آمد و خوش ونیخداوند بازگشت نموده، با ترنم به صهشدگان  هیفد و

   ۵۱:۱۱ ایاشع .و غم و ناله فرار خواهد کرد افتیرا خواهند یو خوش یشادمان
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 خشم

 

 نزدستش و پر شیاست که در ستا رممکنی، غ میخدا خشم داشته باش ای، خودمان  گرانیدر قلب خود نسبت به د اگر

 .مییایب خدا

 

خشم انسان  رایتند و در گفتن آهسته و در خشم سست باشد. ز دنیمن، هرکس درشن زیبرادران عز یا ن،یبنابرا

  20 - ۱۹: ۱ عقوبی .آورد یعدالت خدا را به عمل نم

 

 *راه حل

 که خشم در قلب شما بماند. دیو اجازه نده دیرا که به شما ظلم کرده اند ببخش یکسان

و  میو رح دیمهربان باش گریگدیو با  د،یو خباثت را ازخود دور کن ییو بدگو ادیو خشم و فر ظیوغ یرقسم تلخه و

   32 - 3۱: 4 انیافسس .است دهیشما را هم آمرز حیچنانکه خدا درمس دییرا عفو نما گریهمد

 

 ینگران

 

توان وارد  یباشد ، نم یمان پر از نگراناست. اگر افکار مانیاست؛ نقطه مقابل ا بی ایمانیو  شک انگریب ینگران

 شد. پرستشو  شیستا

 

دهم. دل شما  یمن به شما م دهد،یدهم. نه چنانکه جهان م یخود را به شمام یسالمت گذارم،یشما م یبرا یسالمت

   ۱4:27 وحنای .مضطرب و هراسان نباشد

 

 *راه حل

، شروع به  ینگران یو به جا میکن یم او معطوف مکال یو وعده ها عیسیِ خداوندهمانطور که نگاه خود را به 

خواهد شد  آرامشما مملو از  یها قلب آنگاه کسی که او هست می نماییمآنچه انجام داده و  یاز او برا شکرگزاری

 شود. یم یما به سمت خدا جار یها از قلب شیو ستا
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مسوالت خود را به  یصالت و دعا و باشکرگزار با زیبلکه در هرچ د،یمکن شهیاند زیچ چیه یبرا  7 - 6: 4 انیپیفل

نگاه خواهد  یسیع حیشما را در مس یعقل است، دلها و ذهنها یخدا که فوق از تمام ی. و سالمتدیخدا عرض کن

  .داشت

 

 یافسردگ

 

ر د را شیستا انیجرآنگاه  وقتی ما به روح افسردگی اجازه بدیم به خاطر شرایطی که داریم بر ما غلبه پیدا کند

 .خود متوقف می کنیم یزندگ

 

بر شما  بیغر یزیچ ایکه گو دیآیشماست و بجهت امتحان شما م انیکه در م یآتش نیاز ا دییتعجب منما بان،یحب یا

و  یشاد یتا در هنگام ظهور جالل و دیخشنودشو د،یهست حیزحمات مس کیکه شر یواقع شده باشد. بلکه بقدر

   ۱3 - ۱2: 4پطرس ۱ .دییوجد نما

 

 *راه حل

 شیستا ردای دیعمل اطاعت از خدا ، ما با کی. به عنوان میکن یشروع به شاد دی، ما با شیستا یقربان کیبه عنوان 

 .میخود را بپوش

 

را به عوض نوحه  یرا به عوض خاکستر و روغن شادمان یببخشم تاج شانیو به ا ونیصه انیماتم یقراردهم برا تا

 دهینام یو دیدرختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمج شانیح کدورت تا ارو یرا به جا حیتسب یو ردا یگر

   6۱:3 ایاشع .شوند

 

 پدر از اشتباه تصویر

 

 گریدبرخی کند.  یم آنان را داوری شهیکنند خدا هم یدارند. آنها احساس م یها نسبت به خدا احساسات منف یلیخ

 ببرد. از خودش لذت یک شخصخواهد  یکنند خدا نم یاحساس م
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 * راه حل

 .دیاز خدا بدست آور "یدرست" تصویر و فکر ، است که با صرف وقت در کالم او نیپاسخ ا

 اتیآورد هالک نگردد بلکه ح مانیخود را داد تا هرکه بر او ا گانهیمحبت نمود که پسر  نقدریخدا جهان را ا رایز

   3:۱6 وحنای .ابدی یجاودان

 

نداشت، بلکه او را در  غیبه ضد ما؟ او که پسر خود رادر ستیگاه خدا باما است کهر م؟ییچه گو زهایچ نیبه ا پس

   32 - 3۱: ۸ انیروم د؟یبخش نخواهد به رایگان  را به ما زیچ همه ینمود، چگونه با و میما تسل عیراه جم

 

و  ندهیآ یزهایحال و نه چ یزهایو نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چ اتیکه نه موت و نه ح دانمیم نیقیرایز

 یسیع حیقدرت خواهد داشت که ما را ازمحبت خدا که در خداوند ما مس گریمخلوق د چیو نه ه یو نه پست ینه بلند

   3۹ - 3۸: ۸ انیروم .است جدا سازد

 

 یمذهب رسومات

 

 .بخشد یم یآزاد بازخرید، اما  است باعث آزار و فشارمذهب 

   ۱۵:6 یمت .دیحکم خدا را باطل نموده ا دخود،ی. پس به تقلدینما یآن احترام نممادرخود را بعد از  ایپدر  و

 

 * راه حل

روح القدس راه  میو اجازه ده میخود را با دقت در معرض کالم خدا قرار ده و رسومات آداباست که  نیپاسخ ا

 را به ما نشان دهد. صحیح

 غرور

 

، . غرور مورد توجه قرار دهیم ، خود از اندیشه های خوب  نداد با جلوه ، بیش از حد خود را است که نیغرور ا

 شیستا و ضد خالف ستایش انسان بر تمایل به نشاند. یخدا بر تخت سلطنت م یرا به جا ما خودیا و  را انسانیک 

 خداست.
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 : مغرور زمان خود را شرح داد یرهبران مذهب عیسیِ خداوند

نشسته اند. و  یموس یبر کرس انیسیکاتبان و فر»را خطاب کرده، گفت: آن جماعت و شاگردان خود  یسیع آنگاه

خود را پهن  یقبا یو دامنها ضیخود را عر یلهای. حمانندیرا بب شانیتا مردم، ا کنندیخود را م یهمه کارها

 نکهیا در کوچه ها را و میو تعظ دارند،یم ترا دوس سیصدر در کنا یهایو کرس افتهایو باال نشستن درض سازند،یم

   7 - ۵,   2 - ۱: 23 یمترا آقا آقا بخوانند.  شانیمردم ا

 

 * راه حل

 است.ی راه حل فروتن

و هرکه از شما بزرگتر باشد، خادم شما بود. و هرکه خود را بلند کند، پست گردد و هرکه خود را فروتن سازد 

   ۱2 - ۱۱: 23 یمت .سرافرازگردد

 

 دیاست مکن ستهیبلندتر ازآنچه شا یکه فکرها میگویاز شما را م یکیاست، هرکه به من عطا شده  یضیبه آن ف رایز

   ۱2:3 انیروم .که خدا به هر کس قسمت فرموده است مانیبه اندازه آن بهره ا د،ییبلکه به اعتدال فکرنما

 

 ترس از انسان

 

 یاعمال و نگرش ها تیهدا اسارت است و روح القدس را از ینوع ، پندارند یدر مورد ما م گرانیترس از آنچه د

، که  بر می داردخداوند روی شود و چشمان ما را از  یو اضطراب م یمنجر به نگران ، دارد. ترس از انسان یما باز م

 است. مانی، از هر نوع ، نقطه مقابل ا ترس.مینسبت به او هست یو ما چه کس ستیاو ک

 

 سرافراز خواهد شد. دینما  بر خداوند توکّل  اما هر که ند،گسترا یم  دام  از انسان  ترس 2۹: 2۵ مانیامثال سل

   ۹:۱0 امثال .باشدیحکمت ترس خداوند است، و معرفت قدوس فطانت م یابتدا

 

 * راه حل

        شروع به شناختن او همانطور که هست ، ی، وقت میخود قرار ده یاو در زندگ حقیقی گاهیخدا را در جا یوقت

 خواهد رفت. نیاز ب گرانیداز ، ترس  می کنیم
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 یطانیش آزار و اذیت های

 

ها به  شیکه همه ستا می خواهدکه به خدا تعلق گرفته متنفر است. او  یشیاز ستا نیاز خدا متنفر است ، بنابرا طانیش

 در اطراف نخواهد ماند! طانی، ش دیکن شی. اگر شما مدام خدا را ستاجهت او باشد

 

 * راه حل

 ست.دیوهااز اسارت  آزادی،  ید آزارهای شدراه حل 

تازه حرف  یکنند و به زبانها رونیرا ب وهایخواهد بود که به نام من د ماندارانیهمراه ا اتیآ نیا و  ۱6:۱7 مرقس

  زنند

 

   4:7 عقوبی .زدیتا از شما بگر دیمقاومت کن سیو با ابل دییخدا را اطاعت نما پس

 

 عدم شناخت

 

 رفته است. نیاز ب ایمانداران یدر زندگ پرستشو  شیستا تی، اهم حوزه هااز  یاریبس در

 

 * راه حل

 .دیمطالعه کنمکتوب نموده را  نهیزم نیاست که آنچه خداوند در ا نیراه حل ا

من  یتو را ترک نمودم که برا زیمن ن یمن از عدم معرفت هالک شده اند. چونکه تو معرفت را ترک نمود قوم

 4:6 هوشع .فرزندان تورا فراموش خواهم نمود زیمن ن یخود را فراموش کرد یداخ عتیو چونکه شر یکاهن نشو

  

 عکس العمل نشان نده!، کن  عمل

 

شاید حواسشان به تلفن مثال ) یعنی  "جسمانی داشتند"رفتار و پرستش  شیستا نیکه در ح ینسبت به کسان یاریبس

با افراط و  که افراد نسبت به آن ها یایمانداراناز  ینشان داده اند. برخ یواکنش منف ( دپرت شده یا صحبت کردن
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حالت آزادانه به تمام  ایجاد می کند که نتوانیم یمانع نیشده اند. ا "و خاموش ساکت" اند نشان داده واکنش طیتفر

 .وارد شویم مطابق کتاب مقدسو پرستش  شیستا های

 

 * راه حل

مکاشفه کالم خدا  به از روی میلبا اطاعت  دی. ما بامیدا عمل کنطبق کالم خ دی، با گرانیدنسبت به واکنش  یبه جا

 .میکن پرستش، و او را به طور مستمر  میخود را ابراز کن قلبی شیآزادانه ستا دی. ما به عنوان فرزندان او بامیپاسخ ده

عمل کردن  و ترس از انسان است. قرار دادن یمذهب در اسارت رسومات ، یعنی محصور کردننشان دادن  واکنش

 .دداشته باش انیبا روح خدا حرکت و جرباید در آزادی کامل 

 

 آمد تا ما را آزاد کند! عیسیِ خداوند

 ۸:32 وحنای «.شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد دیحق راخواه و

 

 گیری جهینت

 

مشکل را  زمانی کها . تبرخورد شودبا آن  دیاست که با یمشکل اساس کیو پرستش نشانگر  شیدر ستا ییتوانا عدم

 کی، به سراغ  دیستیخدا ن شی. اگر هنوز قادر به ستادیبه دنبال خدا باش برخورد کردیدصادقانه با آن فهمیدید و 

 .دیریو از او کمک بگ دیبالغ برو یحیمس
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 نهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیذکر کن دارد رابرای آن وجود که در کالم خدا  یراه حلو  شیاز موانع ستا یکی (۱

 

 

 

 

 

 

. چگونه بر آن غلبه دینام ببررا  دیخود احساس کرده ا یکه در زندگ،  ستایش یمانع برا کی (2

 ؟یابیدبر آن غلبه  دیخواه یچگونه م ای،  دیکرده ا

 

 

 

 

 

 

 

 ؟کاری انجام می دهید، چه  کندبرطرف  شیستا یبرا موانع راشما نتواند  یاگر همه تالش ها (3
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 دهمرس د

ستایش تقدیم نمودن قربانیِ  

 

 ستایش و قربانی ستایش نیتفاوت ب

 

 ۱3: ۱۵ انیعبران .را که به اسم او معترف باشند ییثمره لبها یعنی م،یرا به خدا بگذران حیتسب یاو قربان لهیپس بوس

 

 .فرق وجود دارد ، قربانی ستایشخدا و  شیستا نیب

 

 ستایش

 

که او  ییبه تمام کارها ی. وقتدارد انیجر یبه راحت هستیم "حیصح در مشارکت"با خدا  ماکه  یهنگام ، شیستا

 بی اختیار ستایش جاری می شود.،  میکن یما کرده فکر م یبرا

 

 قربانی ستایش

 

 موارد  نیا شود یم میبه خداوند تقد ی کهشیستا یرود ، قربان ینم شیرسد اوضاع درست پ یکه به نظر م یزمان

 است:

 رغم روند کار یعلتقدیمی  شیستا *

 

 و اطاعت مانیا در تقدیمی  شیستا *

 

 خدا شخص لیبه دل تقدیمی شیستا *
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 قربانی ستایش

 

 دائمی
 

 قربانی ستایش یک ستایش دائمی است.

   34:۱ ریمزام .بود او دائم بر زبان من خواهد حیرا در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسب خداوند

 

 . بود او دائم بر زبان من خواهد حیگفت ، تسب داود،  هابار است . یدنیشنرسا  و  شیستا کیقربانی ستایش 

 

 نمونه دو  – السیو سپولس 

 

 انجام شد. آنکردند و معجزات به دنبال  شیخدا را ستا ، و سرود در آواز ، در زندان السیو سپولس 

را  شانیرا کنده، فرمودند ا شانیا ی، جامه ها انیهجوم آوردند و وال شانیخلق بر ا پس  ۱6:22-26  اعمال

را  شانیفرمودند که ا دیزدند، به زندان افکندند و داروغه زندان را تاک اریرا چوب بس شانیچوب بزنند. و چون ا

را در کنده  شانیا یهایانداخت وپا یرا به زندان درون شانیا افت،یامر  نطوریمحکم نگاه دارد. و چون او بد

را  شانیا انیو زندان خواندندیم حیدعا کرده، خدا را تسب السیبه نصف شب، پولس و س بیاما قر مضبوط کرد.

زندان به جنبش درآمد و دفعه همه درها باز شد و  نادیکه ب یحادث گشت بحد میعظ ی. که ناگاه زلزله ادندیشنیم

  .ختیاز همه فرو ر رهایزنج

 

 یکیزیف طیشرا* 

 قرار گرفتند. تیمورد حمله و آزار و اذ آنها

 پاره شده بود. شانیلباسها

 .مورد ضرب و شتم قرار گرفتند  آنها

 و در کنده بسته شدند تا نتوانند تکان بخورند درونی که پست ترین جنایتکاران آنجا بودند انداخته شدندزندان به 
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 روحانی طیشرا *

 دعا کردند: اینطور آنها ایآ مشغول دعا و سرود بودند. آنها
 

 فتد؟یاتفاق ب نیا یدا چرا اجازه دادخ"

 .به تو بودیمخدمت  در حال ما

 "! یما را فرستاد توکه  میبود ییهمان جا ما

 

 .دندیآنها را شن انیزندان ریو سا حمد گفتندخدا را  آنها کار را نکردند! نیا آن دوکه  میدان یم ما

 

 جینتا* 

 .گشتندشد و متعاقباً آزاد  دست و پای آن ها باز

 .افتندیاو نجات  "خانهاهل  "و تمام  بان ندانز

 .دندیشن عیسیِ خداونددر زندان درباره  همه

 .را دلداری دادند یپیلیف ایمانداران سایر

 

 نمونه ای دیگر – هوشافاطی

 

 ی، به معنا Jehos،  . نام اوکردرا تجربه  ییمعجزه آسا یها یروزیو پ نمود یرویاز دستورات خدا پ هوشافاطی

 .می باشد "کند یم سلطنتوند خدا"

 

 آموخت قومرا به  * کالم

نمود. بلکه  یطلب نم میو از بعل کردیاول پدر خود داود سلوک م یقهایکه درطر رایز بودیم هوشافاطیخداوند با  و

. پس خداوند سلطنت را لیو نه موافق اعمال اسرائ نمودیسلوک م یدر اوامر و ده،یرا طلب شیپدر خو یخدا

کرد. و دلش به  دایپ یمیآوردند و دولت و حشمت عظ هوشافاطی یبرا ایهدا هودای یستوار ساخت و تمامدردستش ا

 ۱7:3-6 خیتوار2 .دور کرد هودایها را از  رهیبلند و اش یمکانها زیشد، و ن عیخداوند رف یقهایطر
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 یوقت تنگ دعا در* 

او  هیعلبر ، اما سپس متحد شدند و  نداشتند این سرزمینکاری با و  دندیاز او ترس ، اطراف سرزمین هایها  سالبرای 

 .کردشروع  ستایش و حمدبا  دعای خود را  دعا نمود وو  در مقابل جماعت ایستاد هوشافاطیآمدند. 

 

                ممالک امتها سلطنت عیتو بر جم ایو آ یستیتو در آسمان خدا ن ایپدران ما ، آ یخدا هوه،ی یا»گفت:  و

که  یستیما ن یتو خدا ایکه با تومقاومت تواند نمود. آ ستین یو در دست تو قوت و جبروت است و کس ؟ییمان ینم

تا ابداالباد داده  میابراه شیدوست خو تیذر هاخراج نموده، آن را ب لیرا از حضور قوم خود اسرائ نیزم نیسکنه ا

وبا  ایقصاص  ای ریشمش ایکه بال  ینینموده، گفتند: حاسم تو در آن بنا  یبرا یدر آن ساکن شده، مقدس شانیو ا ؟یا

است (  میخانه مق نیکه اسم تو در ا رایتو )ز یرو شیخانه و پ نیا یرو شیبر ما عارض شود و ما پ یقحط ای

   ۹ - 6: 20 خیتوار2 .آنگاه اجابت فرموده، نجات بده م،ییخود نزد تو استغاثه نما یو در وقت تنگ م،یستیبا

 

 ب دادخدا جوا*

 پاسخ داد.نبی  یک قیسپس خداوند از طر

: دیگویم نی! خداوند به شما چندیریپادشاه گوش گ هوشافاطی ی! و امیو ساکنان اورشل هودای یتمام یا»او گفت:  و

 شانیبلکه از آن خداست. فردا به نزد ا ستیکه جنگ از آن شما ن رایز دیترسان و هراسان مباش میگروه عظ نیازا

 دیخواه لیروئی ابانیدر برابر ب یواد یرا در انتها شانیبرخواهند آمد و ا صیبه فراز ص شانیا نکیا .دییفرود آ

و نجات خداوند را که با شما خواهد بود مشاهده  دیستی. بادییوقت بر شما نخواهد بود که جنگ نما نی. دراافتی

 دو خداوند همراه شما خواه دیرو رونیب شانیل او فردا به مقاب دیترسان وهراسان مباش میو اورشل هودای ی. ادیینما

   ۱7 - ۱۵: 20 خیتوار2« بود.

 

 کردندهمه پرستش *

به حضور خداوند افتادند و خداوند را سجده  میو ساکنان اورشل هودای یافتاد و تمام نیرو به زم هوشافاطیپس 

   ۱۸:  20 خیتوار2 .نمودند
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 ندشد مقرر * سرایندگان

 خط مقدمافراد در  نیخداوند منصوب کرد. ا شیو ستا سرائیدنمردان را به  هوشافاطیجنگ ،  یبرا حاضر شدندر 

 ارتش مستقر بودند!

 نتیو ز ندیخداوند بسرا یمسلحان رفته، برا یرو شیکرد تا پ نیرا مع یبعض بعد از مشورت کردن با قوم و

به  شانیحمت او تا ابداالباد است. و چون اکه ر رایز دییخداوند را حمد گو ندیخوانند و گو حیراتسب تیقدوس

هجوم آوده  هودایکه بر  ریعمون و موآب و سکنه جبل سع یو حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بن دنییسرا

  22 - 2۱: 20 خیتوار2 .منکسر شدند شانیگذاشت و ا نیبودند، کم

 

 * پیروزی

را نابود و هالک ساختند، و  شانیبرخاسته، ا ریسکنه جبل سععمون و موآب بر  یکه بن رایز  26 - 23: 20 خیتوار2

 ابانیبانگاه ب دهیبه د هودایرا به کار هالکت ، امدادکردند. و چون  گریکدیفارغ شدند،  ریچون از ساکنان سع

با  هوشافاطیبود. و افتهین ییرها یافتاده، و احد نیالشه ها برزم نکیآن گروه نظر انداختند، ا یو به سو دندیرس

 یو برا افتندی اریگرانبها بس یزهایآنها اموال و رخوت وچ انیآمدند و در م شانیا متیقوم خود به جهت گرفتن غن

. و درروز چهارم بودندیکه سه روز مشغول غارت م ادبودیز نقدریا متیخود آنقدرگرفتند که نتوانستند ببرند و غن

 یجهت آن مکان را تا امروز واد نیمتبارک خواندند، و از اکه درآنجا خداوند را  رایز دبرکه جمع شدن یدر واد

  .نامندیبرکه م

 

  خالصه

 

 فیزیکی موقعیت  *

 کردند. یاز سه کشور به آنها حمله م یانبوه

 

 روحانی موقعیت  *

،  خورد شکست دشمناینکه ، نه بعد از  شیکالم خدا چه گفته است. آنها شروع کردند به ستاکه دانستند  یم آنها

 شیستا ی. آنها قرباندیرس یبه نظر م دکنندهیام نا زیکه دشمن آنها را محاصره کرده بود و همه چ یلکه در حالب

 کردند. میتقد
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 جهینت* 

 کردند. افتیدر یبزرگ میرا کشتند و آنها غنا گریکدیدشمنان  رایکامل بود ز یروزیپ یک جهینت

 

 !یروزیپ یها گام *

 .را در می یابیم یروزیپرای گام بپنج ما  هوشافاطی قیطر از

 

 دیرا بدان کالم (۱

 بطلبیدحضور خدا را  (2

 یداز خدا بشنو (3

 دیکن پرستشو خدا را  خدا ایمان داشته باشیدکالم  ( به 4

 .نماییدآشکار شود خدا را حمد  یروزیپ نکهی: قبل از ادیعمل کن مانیا در (۵

 

 ستایشدر  جنگ
 

 راًیکه ما اخ یشود. نمونه ا یخداوند آزاد م شیستا یها یقیموس حالتاً در غالب عظیم روحانیو قدرت  اقتدار

نجات را  دیزلزله شد کیخواندند و پس از آن  یم یشیستا یهاسرود السیو س پولسبود که  نیا میمطالعه کرد

 .دیتحقق بخش

 است یروزیمقدم بر پ شیستا

 

 عظیمی یروزیارتش رفتند ، پ جلوی نصوب کرد و آنها خداوند م شیمردان را به آواز و ستا هوشافاطیکه  یهنگام

، خدا بودند شیقدرتمند خود استفاده کرده بودند و همانطور که در حال ستا روحانی یبدست آمد. آنها از سالح ها

، روح او ما را به سمت  میخدا هست شیحال ستا رما د یوقت اغلبآزاد شد.  عظیمی روحانیقدرت و اقتدار 

 دهد. یسوق م روحانیجنگ  سرودهای
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 بهای. تا از امتها انتقام بکشند و تادشانیدودمه در دست ا ریباشد. و شمش شانیبلند خدا در دهان ا حاتیتسب

را که  ی. و داورنیآهن یرا به پابندها شانیببندند و سروران ا رهایرا به زنج شانی. و پادشاهان اندیبنما فیبرطوا

   ۹ - 6: ۱4۹ ریمزام !اهیمقدسان او. هللو همه یکرامت است برا نیا اجرا دارند. شانیمکتوب است بر ا

 

، بلکه با  میشو یم روزیپ گفته می شود از دهان ما که کالم خدا بران ةدو لب ری، ما نه تنها با شمش روحانیدر جنگ 

 شود. یحاصل م عظیمی یها یروزیپ زیروح ن یخدا ، در قلمرو یها شیستا سرائیدن

 

 یقضا که خداوندبه و یر به آواز خداوند شکسته خواهد شد و او را با عصا خواهد زد. و هر ضرب عصاکه آشو رایز

   32 - 3۱: 30 ایاشع .پر شورش با آن مقاتله خواهد نمود یخواهد آورد با دف و بربط خواهد بود و باجنگها

 

 دارد.جنگ روحانی هر  یروزیدر پ ی سهم مهمیشیستا سرود

 

 جنگ – نبوت -پرستش 

 

 رایز اه،یهللو: »گفتندیکه م دیشد یفراوان و چون آواز رعدها یو چون آواز آبها ریکث یچون آواز جمع دمیشن و

 دهیکه نکاح بره رس رایز میکن دیو او را تمج مییو وجدنما یما قادرمطلق، سلطنت گرفته است. شاد یخداوند خدا

که آن  رایشد که به کتان پاک و روشن ، خود رابپوشاند، زاست و عروس او خود را حاضر ساخته است. وبه او داده 

   ۸ - 6: ۱۹ مکاشفه «.است نیمقدس یکتان عدالتها

 

 * پرستش

 ییصدا اغلب به صورت صدا نی. ادیآ یم سایو پرستش وجود دارد که امروز به کل شیاز ستا یدیجد یصدا

     به نظر ، یروزیبلند پ یادهایند رعد و برق و فربلند که مان یو ابرازها مقتدر یاهویپره یها خروشان مانند آب

 سبط ریشده بود ، اکنون به عنوان ش مکاشفه داکه قبالً به عنوان بره خ عیسیِ خداوندخروشان ،  یرسد. در صدا یم

 شود. یم مکاشفه هودای

 . کند یم فیرا توصمی شود  گرفتار نیزم روی طانیکه ش یعظیم جنگ نیرسول آخر یوحنای
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 گردید :ه ظاهر فرشت

خدمت هستم و با  هم که من با تو رایز ینکن نیزنهار چن»افتادم تا او را سجده کنم. اوبه من گفت:  شیهاینزد پا و

آسمان را  دمیو د« روح نبوت است. یسیکه شهادت ع رایرا دارند. خدا را سجده کن ز یسیبرادرانت که شهادت ع

   ۱۱ - ۱0: ۱۹ مکاشفه . دینمایوجنگ م یحق نام دارد و به عدل داور و نیسوارش ام دکهیسف یگشوده و ناگاه اسب

 

 سه جنبه مهم دارد. جنگ عظیم روحانی نیا

 پرستش* 

 * نبوت

 جنگ* 

 

 * نبوت

        اتفاق  نی. هر بار که اآشکار می شود  "سرود جنگ روحانی" یک در "نبوتروح "و پرستش ،  شیغالباً در ستا

 شوند.  یم روزیروح پ یایدر دن یمعظ یهاجنگ افتد ،  یم

 

 :از جانب وجود داردیک جبری 

 * ریاسات

 * قدرت ها

 جهانداران ظلمتو  *

 

   ۱4۹:۸ ریمزام .نیآهن یرا به پابندها شانیببندند و سروران ا رهایرا به زنج شانیپادشاهان ا و

 

 جنگ* 

نبرد  ، به جهت نیو مقدس عیسیِ خداوندبازگشت از  یفیکه توص  همچنان ادامه دارد ۱۹باب مکاشفه  از نقل قول ما

 دهد. یارائه م را او یطانیش یو قدرتها طانیبر ش یروزیپ بزرگِ
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 یآن را نم چکسیمرقوم داردکه جز خودش ه یو اسم اریبس یچشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرها و

 یکه درآسمانند، بر اسبها یی. و لشکرهاخوانندیم« کلمه خدا»خون آلود دربر دارد و نام او را  یداند. وجامها

تا به آن امتها را بزند  دیآیم رونیب زیت یری. و از دهانش شمشآمدندیو پاک ملبس از عقب او م دیو به کتان سف دیسف

خود  یپا ریقادرمطلق را ز یخواهد نمودو او چرخشت خمر غضب و خشم خدا یحکمران نیآهن یو آنها را به عصا

   ۱6 - ۱2: ۱۹ مکاشفه .«پادشاه پادشاهان و رب االرباب» یعنیمرقوم است  یاس و ران او نام. و بر لبافشردیم

 

 عیسیِ خداوند قیاز طر ستایش تقدیم شده یقربان

 

 قابل ارائه است. عیسیِ خداوند قیفقط از طر شیستا قربانی

   ۱3:۱۵ انیعبران .ه اسم او معترف باشندرا که ب ییثمره لبها یعنی م،یرا به خدا بگذران حیتسب یاو قربان لهیبوس پس

 

 .می باشد هست و آنچه انجام داده است او آنچه که به جهتنام او  در یسپاسگزار نیا

   ۵:20 انیافسس .دیشکر کن حیمس یسیپدر را به نام خداوند ما ع یخدا زیبجهت هرچ وستهیپ و

 

 .است خوب به نظر ماکه  ی، نه فقط در موارد است  طیدر همه شرا سپاس

 حیاست اراده خدا در حق شما در مس نیکه ا دیشاکر باش ی. در هر امردیدعا کن شهی. همدیشادمان باش وستهیپ

   ۱۸ - ۱6: ۵ کانیتسالون۱ .یسیع

 

 یبرابرگرداند تا   را زهاچیهمه تواند  یخدا چگونه م میکامالً بفهم که میانجام ده زمانی کار را نیا میتوان یم ما

 .با هم در کار باشند در زندگی ما تیریخ

 

 تیریخ یبرا زهاچیو بحسب اراده او خوانده شده اند، همه   دارندیکه خدا را دوست م یکه بجهت آنان میدانیم و

   ۸:2۸ انیروم .باشندی( با هم در کار م شانی)ا
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 آورد یرا به ارمغان م جالل خدا

 

 شود. یخداوند م جاللباعث  ستایش یقربان

 ۵0:23 ریمزام ... . کند یم دیتشکر را گذراند ، مرا تمج یانقرب هرکه

 

 تقدیم نمائیمرا  قربانی ستایشچگونه 

 

 رفتنگ میتصم

 

 .دیخدا را دار شیقصد ستا یطیکه در هر زمان و در هر شرا دیمشخص کن قبل از هر چیز

 

 االن شروع کنهمین 

 

 .  دیکن شیستا،  تمام روز  -هر روز ، خدا را 

 .دیرا پرورش ده ایش کردنست عادت

 

 دیایب شیپ یاگر مشکل

 .آورید خود را به خاطر  میتصم * 

 .دیادامه ده خود شیبه عادت ستا* 

 شما کار کند. خیریتدهد تا به  یدر مواقع سخت به خدا اجازه م شیکه ستا به یاد آورید *

 شود. یپدر م جاللباعث  یدر مواقع سخت شیستا *

 

. میاو را دار شیبه ستا ازین نیشتریاست که ب یزماندقیقاً  میکن شیستاباید خدا را  مینک یکه احساس نم یزمان

به خدا را  شیستا حقیقی ی، قربان میکن یاو م شیو شروع به ستا میکن یکالم او عمل م در اطاعت بههمانطور که ما 

 اوست.باعث خشنودی  نیو ا او تقدیم می کنیم
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 دیشروع کن مانیا به وسیله

 

و آنچه انجام داده  خودشاست. او را بخاطر  مانیا به وسیله دیکن یشروع م شیستا یارائه قربان یکه شما برا یروش

 .دیدیاگر آن را نفهم یحت دیشکرگزار باش طی. سپس خدا را بخاطر شرادیکن شیستا

 شیستا خودشخاطر  . خدا را بهدینیب یحل مشکل نم یبرا یاگر راه ی، حت دیکن شیستا او نجات ی راهرا برا او

 .دیکالمش کن یو ذهن خود را معطوف او و وعده ها دیکن

 

 طیشراشما از  ییو رها یروزیپاعالمیه . کالم خدا را که دیادامه ده ، دیرا شروع کرد شیستا قربانیکه  یهنگام

 .د یبلند اعالم کن یبا صدا رااست 

 

. همانطور که طیکرد و نه شرا دیهن خود را معطوف او خواهکار ذ نی. با ادیاطاعت ارائه ده به جهترا  شیستا ابتدا

کوچک  مشکل و شرایط که در واقع چقدر دید دی، خواه دیکن یم سهیخود مقا طیمدام قدرت و جالل او را با شرا

 .هستند

 

 نیگزیجا شیستا روح،  دیکن یاو تمرکز م یو بر قدرت و وعده ها دیکن یخود را با کالم خدا پر م افکار یوقت

 وقتیبا اطاعت از خدا در همان حال  رسد ، یدشوار به نظر م شیکه ستا یهنگام اغلبشود. یم یشک و نگران

 گرفت. دیقرار خواه شیروح ستا ری، تحت تأث دیکن یم شیشروع به ستا

 

 .شد دیخواهوارد  به بعد کامل حضور او  خوشیبا  به زودی ، دیکن یآزاد م شیستا قربانیروح خود را در  وقتی

 

 .دیاو آواز بخوان یبرا *

 .دیاو برقص در برابر *

 .برافرازیدنام او را  جالل دهید و او را  *

 شما خواهد ساخت! رهایینجات و  یبرا یو او راه *
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 دهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟وجود دارد ستایش یخدا و قربان ستایش نیب یچه فرق (۱

 

 

 

 

 

ارتش قرار  خط مقدمرا در  ندگانسرایپادشاه به جنگ رفت و  طشافاهویافتاد که  یچه اتفاق(2

 داد؟

 

 

 

 

 

 ؟باشد ما می تواند نمونه ای یامروز براچطور افتاد پادشاه  طهوشافای یکه برا یاتفاق ( 3
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 یازدهمرس د

کاهنانۀ ما عملکرد ستایشِ  

 

 مقدمه
 

 خدمت خداوند بود. هیاول یسایکل اصلی خدمت

و  یروانیق وسیو لوک جریو معلم چند ، بودند: برنابا و شمعون ملقب به ن ایبود انب هیکه در انطاک ییسایدر کل و

روح القدس  بودند،یدر عبادت خدا و روزه مشغول م شانیو سولس. چون ا ترارخیت سیرودیه یمناحم برادررضاع

آنگاه روزه گرفته و « آن خوانده ام. یرا برا شانیاز بهر آن عمل که ا دیمن جداساز یبرنابا و سولس را برا»گفت: 

   3 - ۱: ۱3 اعمالگذارده، روانه نمودند.  شانیدعا کرده ودستها بر ا

 

شدند.  یضرور شیاز پ شیها بخدمت  ری، سا از راه منحرف شود اصلی خدمتتا اجازه داد  سایکه کل یهنگام

را  آوارگانو به  رانی، به فق دهد یذاب مآنها را ع طانیکه روح ش ی، به کسان مارانیببه  کردن خدمت سایکل

ن به ی، مشکالت ازدواج ، معتاد یعاطف تبه مشکال یدگیشروع به رس ای مشاوره یها خدمت. ضرورت دانست

همچنان ادامه دارد. طالق ،  ستیل نیا و ، قرار گرفته آزار ان موردکودک ،جوانان سرکش بودن الکل و مواد مخدر ، 

 حمله کرد. سایبه کل یجنس ، زنا و انحراف خیانت

 یها خدمت نیگردد ، همه ا خود باز یو پرستش اصل شیستا خدمتبه  حیکه بدن مس یممکن است ، هنگام ایآ

پردازند ،  یم حقیقیو پرستش  شیبه ستا یکه گروه یاز اوقات ، هنگام یاریکمتر و کمتر الزم شوند؟ بس گرید

 ی راآزاد، می شوندحضور خدا  واردی که هنگام یو حت ابندی ید مبهبو یجسم و یاز افراد از نظر عاطف یاریبس

 شکند. یاسارت را م وغی. مسح هر دریافت می کنند

 

 کاهنخدمت به عنوان 

 

 در برابر ایمانداری. هر میهست میاو سه کهانتدر  زیکاهن اعظم ما است ، ما ن عیسیِ خداوندهمانطور که  درست

 است. یک کاهن )کشیش(خدا 
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   ۱:6 مکاشفه. نیباد تا ابداالباد. آم ییا نزد خدا و پدر خود ، پادشاهان و کهنه ساخت، او را جالل وتواناما ر و

 

شد.  مکاشفهپادشاه  داود کاهنی خدمتتوسط  هاشود بعد یم مکاشفه صدقیتوسط ملک یبه نوع کهانت ملوکانه ما

 دیاست و ما با یکاهن اعظم ابد عیسیِ خداوند. شدتکمیل  عیسیِ خداوندانه ها در خدمت کاهن کهانت نیا یهر دو

 .میاو عمل کن قیاز طر ای ینظر و ریز کاهنان ایمانداربه عنوان 

 عملکرداز  رآشکامکاشفه ای  میتوان یما م نیبنابرا.  دیرا مطالعه کن قیعهد عت کهانت در عملکرداست که  الزمپس 

 .تقدیم کنیمخود را  شیستا یدائم یقربان تا را دریافت کنیم کاهنخود به عنوان 

 

   ۱4:۱۸ شیدایپبود،  یتعال یآورد. و او کاهن خدا رونینان و شراب ب م،یملک سال صدق،یملک و

 

 کهانت ملوکانه
 

 

 صدقیملک

 

 ۱4: ۱۸ شیداپی بود،  یتعال  یخدا  آورد. و او کاهن  رونیب  و شراب  نان ، میمَلِکِ سال ، صدقیو ملک  

 

 اسمش یکه معنا شخص نیبه ا می( بود. ابراهمیاورشل ی)محل امروز میملک سالپادشاه  کاهن و ، صدقیملک

نداشت. او  ینسب نامه ثبت شده ا چیه صدقیملک،  یهارون کهانتداد. در مقابل ده یک بود ،  "نیکی مطلقپادشاه "

 باشد.شده  نصوبم شریعتکه توسط  یکاهن اعظم بود که توسط خدا انتخاب شده است ، نه کس کی

 

 .میکن یم مشاهده را صدقیملکبه رتبه  عیسیِ خداوندبودن  کاهنبه  تینبو یاشاره ایک ، ما  ریدر مزام

   ۱۱0:4 ریمزام.« صدقیتا ابداالباد، به رتبه ملک یتو کاهن هست»نخواهدشد که  مانیقسم خورده است و پش خداوند
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به دهد که  ینشان م پادشاه و کهانت ملوکانه کیبه عنوان را  عیسیِ خداوند کاهنانةخدمت  انیکتاب عبران سندهینو

 ماند. یم یباق کاهن تا ابداآلباد صدقیملکرتبه 

 

 کرد،یازشکست دادن ملوک، مراجعت م میکه ابراه یهنگام ،یتعال یو کاهن خدا میپادشاه سال صدق،یملک نیا رایز

پادشاه »بدو داد؛ که او اول ترجمه شده  کیده  زهاچیاز همه  زین میاو را استقبال کرده، بدو برکت داد. و ابراه

 ینسب نامه و بدون ابتدا یمادر وب یپدر و ب یب«. یپادشاه سالمت» یعنی زین میاست و بعد ملک سال« نیکی مطلق

   3 - ۱: 7 انیعبران. ماندیم یمیپسر خدا شده، کاهن دا هیبلکه به شب اتیح یو انتها امیا

 

   7:۱7 انی.. عبرانصدقیبر رتبۀ ملک یتو تا به ابد کاهن هستشهادت داده شد که،  رایز

 

 است. "شدن کینزد" یبود. کلمه کاهن به معنا "به خدا تقرب جستن" صدقیکهانت ملک عملکرد

       که به آن ، تقرب به خدا کوترین دیگرداند(، و هم برآوردن ام یرا کامل نم زیچ چیه عتی)از آن جهت که شر

   7:۱۹ انینعبرا. مییجو یم

 

 کاهن: پادشاه / داود

 

را  صندوق عهدداود را برپا داشت ،  مهیکرد. او خ یعمل م کاهنبه عنوان  نیهمچنو به عنوان پادشاه ، هم ، داود 

 سمبلی از کرد ، او یعمل م صدقیملک کهانت به شیوهرا برپا داشت. همانطور که داود  شیستا یبازگرداند و قربان

نیز کرد ، آنها را  یم تیو پرستش هدا شیرا به ستا قومکه  ی. داود در حالبود عیسیِ خداوند ندهیآ کاهنیخدمت 

 کرد. یم کیخدا نزد یبه سو

 

 گردیدتکمیل  عیسیِ خداونددر 

 

 شیو در ستا میبه حضور خدا وارد شو با دلیری میتوان یم کاهنان، ما به عنوان  عیسیِ خداوند کاهنیخدمت  لیدل به

 .میشو کید به او نزدو پرستش خو
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خود را پاک  یگناهکاران و دلها یا د،یخود راطاهر ساز ی. دستهادینما یکیتا به شما نزد دییبه خدا تقرب جو و

   4:۸ عقوبیدودالن.  یا د،یکن

 

 هارون  –مقدس  کهانت
 

 یم کاهنه همین ترتیب ب زین آنانمنصوب شدند. پسران  کاهنکاهن اعظم و پسرانش به عنوان  نیبه عنوان اول هارون

 شد. اتخاذ می یعنی از نسل هارون شجره نامه به وسیله یهارون کهانتشدند. 

 

 یتا طعام خدا د،یاین کیداشته باشد نزد بیکه ع شانیرا خطاب کرده، بگو: هر کس از اوالد تو در طبقات ا هارون»

خداوند را  نیآتش یایتا هدا د،یاین کیدداشته باشد نز بیخود را بگذراند. هر کس از اوالد هارون کاهن که ع

   2۱,   ۱7: 2۱ انیالو. دیاین کینزدخود  یطعام خدا دنیگذران یاست، برا وبیبگذراند، چونکه مع

 

 لباس

 

در مورد  یمشخص یبود. خدا دستورالعمل ها زیکردند متما یکه خدمت نم یوقت یمردان حت ریاز سا کاهنانلباس 

 ما با خدا بود. ةنوع رابط یک  لباس قسمت ازبپوشند ، داد. هر  شهیهم دیبا یزیچه چ نکهیا

 

 شده بود: لیهنگام خدمت از چهار قسمت تشک لباس

 یکتان زیر جامه*

 ، بدون درز پارچه کی پیراهن *

 کمربند چهار رنگ *

 یکتانبند سر  *

 

 .میخدا هست نیکی مطلقاست و ما  نیکی مطلق نمایانگر شهیکتان هم

 

   ۵:2۱ انیقرنت2. میخدا شو نیکی مطلق یه گناه نشناخت ، در راه ما گناه ساخت تا ما در واو را ک رایز
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و تالش  نینفر ی ازسمبل عرق بدنشود.  یفرد م عرق کردنپشم باعث  رایبپوشند ز یپشم لباس توانند یآنها نم

 شود. ینم زیاست. پشم هرگز به طور کامل تم یشخص

 

 مسح کردن

 

 از روح القدس. ینماد -شدند می وغن مسح سپس ، کاهنان با ر

 روح القدس را در خود دارند. ایماندار، کاهنان  امروز

 

 کاهنی یعملکردها توصیف
 

  آتش داشتن روشن نگه 

 

 داشتند. یروشن نگه م یقربان مذبحآتش را بر  دیبا کاهنان

 یسوختن ی: که قربانیسوختن یون قرباناست قان نیو پسرانش را امر فرموده، بگو: ا هارون»  ۱3,   ۹: 6 انیالو

افروخته  وستهیشب تا صبح بر آتشدان مذبح باشد، و آتش مذبح بر آن افروخته بماند. و آتش بر مذبح پ یتمام

 باشد، و خاموش نشود. 

 

 دستور داد تا آتش درون خود را شعله ور کند. موتائوسیبه ت پولس

   ۱:6 موتائوسیت2. یمن بر تو است برافروز یگذاشتن دستها لهیبوس خدا را که یآورم که آن عطا یتو م ادیب لهذا

 

 هشدار داد.مان ینگه داشتن آتش در زندگ روشنبه ما درباره ضرورت  عیسیِ خداوندده باکره ،  حکایتدر 

 

  هاخاکسترپاک کردن 

 

 .می کردندپاک  مذبحرا از  هاخاکستر دیبا کاهنان
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را که بر مذبح به  یسوختن یکتان بر بدن خود بپوشد، وخاکستر قربان رجامهیز کاهن لباس کتان خود را بپوشد، و و

بپوشد، و  گریکرده، لباس د رونیطرف مذبح بگذارد. و لباس خود را ب کیآتش سوخته شده، بردارد و آن را به 

   ۱۱ - ۱0: 6 انیالوپاک ببرد.  یلشکرگاه به جا رونیخاکستر را ب

 

چنان  میتوان ی. ما مابدیتواند ادامه  یآتش نمروشن ماندن ،  شوند انباشته ها روی همخاکستر دهیم که اجازه وقتی

 یم           . ما مینده گوش دیگو یامروز م روح که به آنچه میشو گذشته گرم و نرمروشن و  "یها آتش" فتهیش

دهد  یم     نچه امروز خدا انجامآ انیو در م میادامه ده میاگر بخواه. میشو خاموش و سردبا خاطرات گذشته  میتوان

 .میکن رهارا  گذشتهخوب و بد  یتجربه ها  که میباش حاضر دی، با میریقرار بگ

 

که  کنمیکار ( م کی) زیچ کی کنیبرم که من ) آنچه را خواسته ام ( بدست آورده ام؛ ل یبرادران، گمان نم یا

   3:۱3 انیپیفل ده،یرا کش شتنیاست، خو شیه درپآنچ یآنچه در عقب ) در گذشته ( است فراموش کرده و به سو

 

  قربانی هاتقدیم کردن 

 

 کنند.را تقدیم  یتوانستند قربان یبودند که م انیتنها کس کاهنان

مذبح کفاره کن، وآن را مقدس ساز، و مذبح، قدس االقداس خواهدبود. هرکه مذبح را لمس کند،  یروز برا هفت

رادر  گریو بره د وستهی. هر روز پکسالهی: دو بره دیگذران دیکه بر مذبح با ییها یاست قربان نیمقدس باشد. وا

 یبرا نیآتش یآن بگذران، تا عطر خوشبو و قربان یختنیر هیصبح وموافق هد هیآن موافق هد یعصر ذبح کن و برا

   42,   3۹ - 3۸: 2۹ خروجخداوند باشد. 

 

 .تقدیم نمائیمرا  شیستا یها یداده شده است که قربان فرمانبه ما 

 

 دادن برکت

 

 را برکت دهند. قوم می بایست کاهنان
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 یگناه و قربان یقربان دنیرا برکت داد، و از گذران شانیقوم برافراشته، ا یخود را به سو یهارون دستها پس

   ۹:22 انیالوآمد.  ریبه ز یسالمت حیو ذبا یسوختن

 

 شانیو به ا دیرا برکت ده لیاسرائ یبن نطوری، بگو: به او پسرانش را خطاب کرده هارون»  27 - 6:23 اعداد

 هوهیخود را بر تو تابان سازد و برتو رحمت کند.  یرو هوهی. دیتو را برکت دهد و تو را محافظت نما هوهی: »دییبگو

واهم را برکت خ شانیو من ا گذارند،ب لیاسرائ یبخشد، و نام مرا بن یخود را بر توبرافرازد و تو را سالمت یرو

 « داد.

 .میباش برکتخود  انیاطراف ی. ما قرار است برامیهست جهانما نمک  فرمود عیسیِ خداوند

 

 رونیندارد جز آنکه ب یمصرف گریشود؟ د نیباز نمک زیاگر نمک فاسدگردد، به کدام چ کنی! لدینمک جهان شما»

   ۵:۱3 یمتمردم شود.  مالیافکنده، پا

 

 یکیتقدیم کردن هدایای مادی و فیز

 

 آمدند. یم خداوندبه حضور  یا هدایایی شکشیبا پ شهیهم کاهنان

را به جالل اسم او توصیف نمایید. هدایا بیاورید و به حضور وی بیایید. خداوند را در زینت قدوسیت  خداوند

   ۱6:2۹ خیتوار۱بپرستید. 

 

که  رایز ب،یدر ماه اب نیبخور در زمان مع ریرا نگاه دار، و چنانکه تو را امرفرموده ام، هفت روز نان فط ریفط دیع

   23:۱۵ خروجحاضر نشود.  دستیبه حضور من ته چکسی. وهیآمد رونیدر آن از مصر ب

 

 

از پسرانت را  یگردنش را بشکن و هرنخست زاده ا ،ینده هیبده، و اگر فد هیفد ینخست زاده االغ، بره ا یبرا و

   34:20 خروجنشود.  حاضر دستیبه حضور من ته چکسیبده. و ه هیفد

 

 

   ۱6:۱7 هیتثنبدهد.  د،یبه تو عطا فرما ت،یخدا هوه،یکه  یاندازه برکت کس به قدر قوه خود به هر
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 ها قربانی تقدیم کردن 

 

 .میارائه ده روحانی یها یقربان دیدادن بود. ما هنوز با ی، قربان یهارون کاهنان یاز عملکردها یکی

 

و مقبول خدا  یروحان یها یو کهانت مقدس تا قربان یبه عمارت روحان دیشویبنا کرده مزنده  یمثل سنگها زین شما

   2:۵پطرس ۱. دیبگذران حیمس یسیرا بواسطه ع

 

 

   ۱3:۱۵ انیعبرانرا که به اسم او معترف باشند.  ییثمره لبها یعنی م،یرا به خدا بگذران حیتسب یاو قربان لهیبوس پس

تمام و با  وجد و شادیها ،  سرودخود را در  شیستاو   مییایبنزد او  یو شکرگذار حمد، ، پرستش  شیبا ستا دیما با

 .میکن ابرازخود  وجود

 

 یرونها کهانت  مقررات

 

 مهم است. اریبس قیعهد عت کاهناندرک چهار نکته مربوط به 

 

 نمودن تقدیس

 

 شد. یجدا م ایاز دن ایشد  یم سیتقد دیبا کاهن موقعیت

  ۱۹:22 خروج« هجوم آورد. شانیمبادا خداوند بر ا ند،ینما سیرا تقد شتنیخو ند،یآیکه نزد خداوند م زیکهنه ن و

 

 )مقدس( نوقف شد

 

 .کنندخداوند  وقف خود را  و کامالً مقدس باشند دیکاهنان با

چه کس از  بامدادان خداوند نشان خواهد داد که»او را خطاب کرده، گفت:  تیجمع یو قورح و تمام   ۱6:۵ اعداد

است، او رانزد خود  دهیخود برگز یوچه کس مقدس است، و او را نزد خود خواهدآورد، و هرکه را برا یآن و

 خواهد آورد. 
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 نر شدرمق

 

 :می بایست  قومبود و  قوم ندهینما کاهنبه خدا بود. جستن تقرب  کاهنانخدمت و عملکرد 

 

 جهان جدا شده  ر افرادگیاز د *

 خاص قوممقدس ،  امت کی *

 باشند خدا به جانباز کاهنان  امتی *

 

عقاب برداشته، نزد خود آورده ام.  یو چگونه شما را بربالها د،یا دهیکردم، د انیآنچه را که من به مصر شما

بود.  دیقومها خواه عیهمانا خزانه خاص من از جم د،یو عهد مرا نگاه دار د،یبشنو قهیالحق یواکنون اگر آواز مرا ف

است آن  نیبود. ا دیکهنه و امت مقدس خواه لکتمن مم یجهان، از آن من است. و شما برا یه تمامک رایز

   6 - 4: ۱۹ خروج« گفت. دیبایم لیاسرائ یکه به بن یسخنان

 

 تطهیر نمودن

 

 .ندیرا بشو ی خودقبل از خدمت دست و پا موظف بودند کاهنان

 ضهینسال بعد نسل فر تش،یاو و ذر یبرا یعنی شان،یا یبرا نیو ا. رندیمبادا بم ند،یخود را بشو یدست و پا آنگاه

   30:2۱ خروج« باشد. یابد

 

را به آب غسل ده. و هارون را به رخت مقدس  شانیاجتماع آورده، ا مهیهارون و پسرانش را نزد دروازه خ و

   ۱3 - ۱2: 40 خروجمن کهانت کند.  ینما، تا برا سیبپوشان، و او را مسح کرده، تقد

 

 عقوبیخانواده * 

      طاهرخانه اش اهل حاصل کرد که همه  نانی، اجابت فرمود ، اطم یدر روز تنگاو را که  ییخدا در مقابل عقوبی

 باشندشده 
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و  د،یشماست، دور کن انیرا که درم یا گانهیب انیخدا»بودند، گفت:  یکه با و یبه اهل خانه و همه کسان عقوبی پس

که در  ییآن خدا یو آنجا برا میبرو لیئ تی. تابرخاسته، به بدیخود را عوض کن یو رختها د،یرا طاهرساز شتنیخو

   3 - 2: 3۵ شیدایپ« بسازم. یمذبح بود، یم نکه رفتم با م یمن، مرا اجابت فرمود ودر راه یروز تنگ

 

 * قوم 

 .دنیخود را بشو یکرده و لباسها سیدستور داد خود را تقد لیبه قوم اسرائ یموس

رخت خود را  شانینما، و ا سیرا امروز و فردا تقد شانینزد قوم برو و ا»گفت:  یبه موس خداوند  ۱۹:۱0 خروج

 . ندیبشو

 

خود  یدر زندگ ی، از هر گناه خود شیستاتقدیم نمودن  یقبل از آمدن برا کاهنان ایمانداربه عنوان  باید امروز ، ما

 .میپاک شو

 

 یو ما را از هر ناراست امرزدیو عادل است تا گناهان ما را ب نیاو ام م،یخود اعتراف کنبه گناهان  اگر  ۱:۹ وحنای۱

 سازد.  پاک

 

و از آن  میکن یم تعمق،  میخوان ی. همانطور که کالم خدا را ممیبگذران کالم خداروزانه وقت خود را در  دیما با

 کند. یم تقدیسرا خود ما  محبتدر  حی، مس میکن یاطاعت م

 

آن داد. تا آن را  یرا برا شتنیرا محبت نمود وخو سایهم کل حیچنانکه مس د،ییوهران زنان خود را محبت نماش یا

 ای نیرا به نزد خود حاضر سازد که لکه وچ دیمج یسایتاکل د،ینما سیکالم طاهر ساخته، تقد لهیبه غسل آب بوس

   27 - 2۵: ۵ انیسسافباشد.  بیع یمثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و ب زیچ چیه

 

 

 

 

 



125 
 

 یک هشدار
 

وارد حضور  یمنصوب شده بودند ، اما آنها به طور نامناسب یبه درست کاهنانی کهپسران هارون بودند ،  هویناداب و اب

 خدا شدند.

 

مجمره خود را گرفته، آتش بر آنها نهادند. و بخور بر آن گذارده، آتش  یکیپسران هارون، هر  هویناداب و اب و

را  شانیآوردند. و آتش از حضور خداوند به در شده، ا کیرا نفرموده بود، به حضور خداوند نزد شانیکه ا یبیغر

است آنچه خداوند فرموده، و گفته است که از  نیا»به هارون گفت:  یو به حضور خداوند مردند. پس موس د،یبلع

پس هارون .« افتیقوم جالل خواهم  یتمامکرده خواهم شد، و در نظر  سی، تقد ندیآ کیکه به من نزد یآنان

   3 - ۱: ۱0 انیالوخاموش شد. 

 

 داشت. اجیبود که به اطاعت کامل احت یازیافتخار و امت کیبودن  کاهن

           است که مهم خود را به او تقدیم کنیم ، شیتا ستا مییآ یهمانطور که م ، کاهنان ایماندارما به عنوان 

مطابقت  شیخدا و دستورالعمل ستا یاگر آنها با الگو. میکن اطاعتو از آن  میخدا را بدانکالم  یدستورالعمل ها

 رسم و رسوماتطبق  ایکار به روش خودمان ،  نیبه انجام ا لیتما ای اطاعتی ، نابا سهل انگاری دینداشته باشند ، نبا

در پرستش ما  گرید انیاد ایجهان  نیم او آداب و رسو یقی، موس سرودهاکه  میمراقب باش دی. ما بامیشو وارد خود

 "مجاز ریآتش غ" از خداوندخود در برابر  یها یدر ارائه قربان هویناداب و اب بیان شد نفوذ نکند ، همانطور که

 . استفاده کردند

 

 او را که لیتا فضا دیکه ملک خاص خدا باشد هست یو کهانت ملوکانه و امت مقدس و قوم دهیبرگز لهیشما قب لکن

  2:۹پطرس ۱. دییخود خوانده است، اعالم نما بیشما را از ظلمت، به نورعج
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 یازدهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 کاهنان ایماندارما به عنوان  را ییها قربانی، چه  ۱3:۱۵ انیو عبران 2: ۵با توجه به اول پطرس  (۱

 ؟ میده یبه خداوند ارائه م

 

 

 

 

 

کنند خود را پاک خدمت   خود یها قربانیبا  را  خداونداینکه قبل از  دیاب قیکاهنان عهد عت (2

قبل از  باید خود را پاک کنیم ، چگونه ما 27-2۵: ۵ انیو افسس ۹: ۱ وحنای. طبق اول می کردند

 ؟اینکه با ستایش خود نزد خداوند آییم 

 

 

 

 

 

 

 

 م؟یریبگ ادی وهیناداب و اب اتیاز تجرب میتوان یمرا  درس هاییچه  (3
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 دوازدهمرس د

 کاهنانبه عنوان  کردن یزندگ

 

 

، راه رفتن ، لباس و  خواندگی دی، با میکن یو پرستش خدمت م شیدر ستاخداوند را که  کاهنان ایمانداربه عنوان  ما

 .میخود را بدان عطایای

 

 یها یو کهانت مقدس تا قربان یبه عمارت روحان دیشویزنده ، بنا کرده م یمثل سنگها زیشما ن   ۹,   ۵: 2پطرس ۱

و کهانت ملوکانه و امت مقدس و  دهیبرگز لهی. لکن شما قبدیبگذران حیمس یسیو مقبول خدا را بواسطه ع یروحان

خود خوانده است، اعالم  بیعجاو را که شما را از ظلمت، به نور لیتا فضا دیکه ملک خاص خدا باشد هست یقوم

  .دیینما

 برای کهانت برگزیده شده
 

 اکنون کاهن اعظم ماست. عیسیِ خداوند

که به  دیظهور نما دیبا گریبطور د ی، کاهن صدقیبه مثال ملک نکهیاست از ا نیمب شتریب زین و   ۱7 - ۱۵: 7 انیعبران

تو تا به ابد کاهن »شهادت داده شد که  رای. زیرفانیغ اتیمبعوث نشود بلکه به قوت ح یو احکام جسم عتیشر

  «.صدقیملکبر رتبه  یهست

 

هست که درآسمانها به دست راست تخت  یکهنه ا سیرئ نیما چن یاست که برا نیکالم ا نیمقصود عمده از ا پس

   ۸:۱ انیعبراننشسته است،  ایکبر
 

 مملکتی از کاهنان

 

 باشند. مملکتی از کاهنانبود که آنها  نیا لیاسرائ قوم یخداوند برا خواست

 لیاسرائ یکه به بن یاست آن سخنان نیبود. ا دیلکت کهنه و امت مقدس خواهمن مم یشما برا و  ۱۹:6 خروج

  «.گفت دیبایم



128 
 

 او کهانت در، ما  "میهست حیدر مس"است. از آنجا که ما  ایماندار یک کاهننکرده است. هر  رییخواسته خدا تغ

 هستیم.سهیم 

 

   ۱:6 مکاشفه .نیباد تا ابداالباد. آم ییوتواناما را نزد خدا و پدر خود ، پادشاهان و کهنه ساخت، او را جالل  و

 

یمکه به آن خوانده شده ا یآن دعوت یستگیبه شا زندگی کردن

 

 .میخود داشته باش خواندگی یستگیدرخور شاای  یکرد که زندگ بیما را ترغ پولس

 

 د،یه آن خوانده شده اکه ب یآن دعوت یستگیازشما استدعا دارم که به شا باشم،یم ریمن که در خداوند اس لهذا

   4:۱ انیافسس د،یرفتار کن

 

 قومی مقدس

 

  ۱2:۱4 انیعبران .دیخداوند را نخواهد د چکسیاز آن ه ریکه بغ یو تقدس دیبا همه بکوش یسالمت یدرپ و

 

مقدس »مکتوب است:  رای. زدیمقدس باش رت،یدرهر س زیمثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما ن بلکه

   ۱6 - ۱۵: ۱پطرس ۱ «.که من قدوسم رایز دیباش

 

 بیع یمثل آن نداشته باشد، بلکه تامقدس و ب زیچ چیه ای نیرا به نزد خود حاضر سازد که لکه وچ دیمج یسایکل تا

   ۵:27 انیافسس .باشد

 

 پاک یوجدان

 

او از ما نیز همان ،  تمی خواس کاهناناز  مشخصی رانکرده است. همانطور که خداوند موارد  رییتغ پرستش مقررات

 ها را می خواهد .
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 کیخود را به آب پاک غسل داده، نزد یو بدنها دهیبد پاش ریخود را از ضم یدلها مان،یا نیقیبه دل راست، در  پس

   ۱0:22 انیعبران م؛ییایب

 

 .میوارد حضور او شو دلیریبا  میتوان یم عیسیِ خداوندخون  قیاز طر

 

 واحد یقلب

 

دل مرا واحد ساز تا از نام تو تو سالک شوم.  یتا درراست اموزیخود را به من ب قیخداوند ،طر یا  ۸6:۱۱ ریمزام

  .ترسان باشم

 

فکر  کیبه  های ما شهیاند همه کردن معطوف یبه معنا "تا از نام تو بترسم ساز واحدقلب من را "این حرف داود 

را به  خود فکر، اما در واقع  میکن پرستشاو را ظاهراً  به خدا است که نیتوه ایناست.  پرستش درواحد و یگانه 

 !معطوف کنیم گرید یزهایچ

 

خود را پاک  یگناهکاران و دلها یا د،یخود راطاهر ساز ی. دستهادینما یکیتا به شما نزد دییبه خدا تقرب جو و

   ۱0,   ۸: 4 عقوبی .دیشما را سرافراز فرما تا دیکن یدو دالن. در حضور خدا فروتن یا د،یکن

 

 قلبی صاف و خالص

 

که به مکان قدس او ساکن شود؟ او که پاک دست و صاف دل باشد، که  ستیوک د؟یکه به کوه خداوند برآ ستیک

   4 - 24:3 ریمزام .جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد

 ماست. یها زهیانگ نمایانگر صافدستان پاک و قلب 

 

 م؟یشو یم پرستشوارد  گرانید دیده شدن توسط یما برا ایآ

 م؟یکن یم پرستش میخواه یکه م یزیچ یبرا یپاسخ جهیخدا و در نت تیکسب رضا یما برا ایآ
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 .میکن یخداوند بررس مقابلخود را در  یها زهیانگ دیبا ما

 

 (به جهت تسلیم)شکسته شده  روحی آرام

 

   ۵۱:۱7 ریمزام .شمرد یرا خوار نخواه دهیدل شکسته و کوب ایخدا ، روح شکسته است. خدا یها یقربان

 

 است. یسیع خداوندی میتسلرا آموخته و  یاست که نظم و فرمانبردار یا یروح شکسته روح

 

 خدا محترم شمردن

 

   ۸۹:7 ریمزام .که گرداگرد او هستند یاست در جماعت مقدسان و ترسناک است بر آنان بیمه تینها یب خدا

 

 دنیاجدا شده از 

 

   ۱:۱3 انیکولسبه ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت،  ده،یظلمت رهان سلطهز ما را ا و

 

 ما کاهنیلباس 

 

 نجات ملبس شده با

 

   ۱2:۱4 انیعبران .دیخداوند را نخواهد د چکسیاز آن ه ریکه بغ یو تقدس دیبا همه بکوش یسالمت یدرپ و

 * ردای ستایش و تسبیح

را به عوض نوحه  یرا به عوض خاکستر و روغن شادمان یببخشم تاج شانیه او ب ونی، صه انیماتم یقراردهم برا تا

 دهینام یو دیدرختان عدالت و مغروس خداوند به جهت تمج شانیروح کدورت تا ا یرا به جا حیتسب یو ردا یگر

   6۱:3 ایاشع .شوند
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شده  یادیز توجه قیعهد عت نکاهنالباس  تی. در کتاب مقدس به اهمرا بپوشیم خود  شیستا این مهمه که ما ردای

 روح است.از و لباس ما  کاهنان ایماندار در روح هستیم است. ما

 

 کتان های نیکی مطلق

 

و قوم و زبان  لهیرا نتواند شمرد، از هر امت و قب شانیا چکسیکه ه میعظ یگروه نکیکه ا دمید نیبعد از ا و

   7:۹ مکاشفه اند ستادهینخل به دست گرفته، ا یاخه هاآراسته و ش دیسف یتخت و در حضور بره به جامه ها شیدرپ

 

 نیمقدس نیکی مطلقکه آن کتان  رایاو داده شد که به کتان پاک و روشن خود رابپوشاند، ز وبه ۱۹:۸ مکاشفه

  «.است

 

 هدایا و پیشکش های کاهنی ما

 

 شی/ ستا یشکرگذار

 

مشخص  هدایاییدادند. امروز ، ما  یود که آنها به خدا مب هدایاییدر  قیعهد عت کاهنان یاهداف و عملکردها شتریب

 .میبه خداوند بده می بایستکه  میدار مقرریو 

 

 .وارد شویمبه حضور او  شیبا ستا دیبا ما

 ۱00:4 ریمزام !دیو نام او را متبارک خوان دیی! او را حمدگوحیاو با تسب یو به صحنها دییایاو باحمد ب یدروازه ها به

  

 ما مایملک

 

 .شویمحضور او وارد  هدایابا  دیما با

تو به وفورنعمت پر  ی. آنگاه انبارهاشیهمه محصول خو ینما و از نوبرها میخود ، خداوند را تکر ملکیما از

   ۱0 - 3:۹ امثال .خواهد گشت زیانگور لبر رهیتو از ش یخواهد شد، و چرخشتها
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 خودمان

 

 .م او کنیمپیشکش تقدی کیخودمان را به عنوان  دیما با

زنده مقدس  یخود راقربان یکه بدنها کنمیخدا استدعا م یبرادران شما را به رحمتها ی، لهذا ا یحیمس یزندگ

   ۱2:۱ انیروم .که عبادت معقول شما است دیخدا بگذران دهیپسند

 

باشد در وقت محفوظ  بیع یشما را بالکل مقدس گرداناد و روح و نفس و بدن شما تمام ب ،یسالمت یخود خدا اما

   ۵:23 کانیتسالون۱ .حیمس یسیع آمدن خداوند ما

 

 قربانی ستایش

 

 یکوکاریرا که به اسم او معترف باشند. لکن از ن ییثمره لبها یعنی م،یرا به خدابگذران حیتسب یاو قربان لهیبوس پس

   ۱6 - ۱۵: ۱3 انیعبران .است یراض هایقربان نیخدا به هم رایز د،یغافل مشو راتیو خ

 

که به طور مداوم  نیز می باشد نیا . و اما ،ستیراحت ن ایآسان  شهیهم شیاست که ستا یمعن نیبه ا "قربانی"کلمه 

 شود. تقدیم

 

  م !رسم و رسومات مذهبی را به جا آوری ای میکن یزندگ کاهنانبه عنوان 
 

 یاخود  رسومات رسم نکهیا ای،  میکن یم یزندگ کاهنانما به عنوان  ای. آمیشو یروبرو م میتصم کیهر روز با 

 ؟به جا می آوریمانجام کارها  یخود را برا همیشگیروش 

و مقبول خدا  یروحان یها یو کهانت مقدس تا قربان یبه عمارت روحان دیشویزنده بنا کرده م یمثل سنگها زین شما

   2:۵پطرس ۱ .دیبگذران حیمس یسیرا بواسطه ع
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 می شدندوارد  ر که کاهنانهمانطو  دیوارد شوحالت اول : 

 

روزانه به حضور  می بایست ما زیشد. امروز ن یوارد م مانیو بعداً به معبد سل یموس مهیهر روز وارد خ یهارون کاهن

 .مییایاو ب

 

یا قدس ادر مکان  وارد می شدند تا قیطر نی. کاهنان از ادیرس یم صحن هاداشت که به  ییدروازه ها یموس مهیخ

شد که شامل صندوق  یم قدس االقداسوارد   بار ، کاهن اعظم کی ی. سال"را خدمت کنند داوندخ "همان قدس 

 بود. عهد

 

رحمت  ی، که با صندل صندوق عهدبود. در آسمان تخت خدا  گرسی و  جایگاه نمونه زمینی،  قدس االقداس

 خدا بود.حقیقی ن در حضور بود قدس االقداس ،خدا بود. حضور در  و کرسی تخت ی ازپوشانده شده بود ، نوع

 

          جدا  قدس االقداسرا از  قدسکه مکان  یکیزیف پرده،  جان سپرد بیصل یبر رو عیسیِ خداوندکه  یهنگام

عیسیِ خون  قیاز خدا جدا نبود. اکنون از طر گریپاره شد. بشر د نییاز باال به پا یالعاده ا خارقکرد ، به طور  یم

 وارد حضور خدا شود. با دلیریتواند  یم ایمانداری، هر  خداوند

 

هر  برای ما نیز مراحلی وجود دارد وقتی  ، داشتوجود  قیعهد عت کاهنان "ورودبرای " مراتبیهمانطور که  یحت

. میو پرستش  شو شیستا "وارد  "های شخصی در خلوت خود  روزانه در زمان دی. ما با مییآ یروز به حضور خدا م

 .میوارد شو دسته جمعیبه صورت  دیبا نیز میشو یجمع م با هم یوقت نیهمچن

 

 ها دروازه قیاز طر *

 ۱00:4 ریمزام !دیو نام او را متبارک خوان دیی! او را حمدگوحیاو با تسب یو به صحنها دییایاو باحمد ب یدروازه ها به

  

ما  سرودهای نیناسپاس. اول یها بنه با قل - میهمراه شو یبا شکرگذار دیبه عمل اطاعت دارد. ما با ازین "ورود"

، از  میکن یم شیو ستا سپاسما باشد. همانطور که شروع به  خداوند یشکرگذار انگریباشد که ب سرودهایی دیبا

 .میشو یروح منتقل م یقلمروخود به  رامونیپ یعیطب موقعیت
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 * صحن

 او. یها صحنبه  شی... و با ستا

حضور او  قدس االقداس واردعجله با  که میستیآماده نهنوز . ما میهست حنص، در  میشو یاز دروازه ها رد م یوقت

. در میکن یسپر شیستا صحنابتدا وقت خود را در  نکهی، تا ا شویمپر هیبت او  پرستشزمان  نیتر یمیدر صم یعنی 

و  میزن ی، کف م میخوان ی، آواز م میشو یموارد  یقیموس و شادی. ما با کنیم شیستا ما یاد می گیریم که ، صحن

همانطور که ستایش خود را به او ابراز می کنیم در  اوقات  گاهی، و  بر می افرازیم خداوند سویرا به  مانیدست ها

 .میرقص یممقابل خداوند 

 

 * قدس 

 .دیو نام او را برکت ده دیاز او سپاسگزار باش

از  . مامی شویم تر کیه حضور خدا نزدکه ب این حس را داریم ،هستیم منتظر شیستا یها صحنکه در  همانطور

         وارد شیاز ستا واالتری. ما به شکل طریق تمرکز و فکر کردن روی اینکه او چه کسی است به پیش می رویم 

 .قرار گرفته می یابیمقدس ا، در مکان  یداخل صحن. ما خود را در میشو یم

با احترام  مانیکه دستها مطلع هستیمان از حضور خدا . ما در آن لحظه چنمیزن یو دست نم میرقص ینم گرید ما

 ترتیببه "قبل  یمتوقف شده است. آنچه لحظه ا یحت ایکند  زمان. یمکن یاو م یبه سو بر افراشتنشروع به  واالیی

 است غیر قابل تحمل باًیخدا تقر قدوسیت حضورکرده است.  رییبود تغ "و توالی

 

 *قدس االقداس

 نیا میانجام ده میتوان یکه م یاوقات ، تنها کار یشود. گاه یم ریما سراز یگونه ها یومواقع اشک ر یدر بعض

خود         یخود ب انی. ما از اطرافمیاو سکوت کن قدوسو در برابر حضور  میریو آواز را بگ سرود یاست که جلو

      اوقات در حضور او سجده  یگاه ی، حت می، زانو زده ا میا ستادهی. ما امیآگاهمطلع و کامالً از خدا و  می شویم

 .غرق می شویم ، در عشق او  میکن یم

از  ینمونه ا ما .وارد شده ایم قدس االقداسبه  عبور کرده قدس، از  یمیکاهن اعظم قد همانند،  میبدان نکهیا بدون

 .می بینیمآورده شد را  مانیبه معبد سل،  صندوق عهد ی کههنگامرا خداوند  بتیو ه جالل
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آمدند ابر، خانه خداوند را پر ساخت. و کاهنان به سبب ابر نتوانستند  رونیواقع شد ،که چون کاهنان از قدس ب و

   ۱۱ - ۱0: ۸پادشاهان ۱ .خانه خداوند را پر کرده بود هوه،یکه جالل  رایز ستند،یبه جهت خدمت با

 

 دیبچسب سوماتور و رسمبه  ایحالت دوم : 

 

 ستایشدر  نکهیآواز خوانده اند ، از ا سرودنامه کیخود ، آهسته و آرام از  سنتی یسایکل که در یاز کسان یاریبس

کنند که  یاحساس م یاریکنند. بس یم یندیکنند ، احساس ناخوشا یعمل م یشینمابه صورت نمادین و خود 

 : تنوش داودخدا نشان دهد.  به شیستااحساسات خود را در د نکه بتوان ستین "ستهیشا"

 

   33:۱ ریمزام .دیشا یخواندن راستان را م حیکه تسب رایز د،یینما یصالحان در خداوند شاد یا

 

 ۱47:۱ ریمزام !است ستهیخواندن شا حیاست و دل پسند، و تسب کوین دنییما را سرا یخدا رایز اه،یهللو

 

از صمیم و با تمام وجود و  میشوخود خارج  یسنت ها آراماز منطقه  دی. ما بامیاطاعت از خدا را انتخاب کن دیما با

 افتیرا در در نظر داردما  یتا همه آنچه خداوند برا ، میشوکالم خداست  که طبق ای یشیستا حالت هایوارد  قلب

 .میکن

قبول ما  شی. ستامیبرقص یو حت برآوریم ادی، فر میبزن کف،  میکن یدهد شاد یم یاددارد که به ما  یلیدل خدا

 ماست! مزیت آن برای. میکن تقدیمآن را  ی بایستماوست و ما کاملیت 
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 دوازدهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیکن فیرا توص دیعهد جد کهانت "لباس"داشتند.  مخصوصیلباس  قیعهد عتکاهنان  (۱

 

 

 

 

 

 

 ست؟یچ میبه خداوند بده دیکه با ( هدایایی2

 

 

 

 

 

 

 ؟دیکن فیتوص،  میو پرستش تجربه کن شیر ستاد دیورود به حضور خدا را که ما با مراحل (3

 

 

  



137 
 

 سیزدهمرس د

 و پرستش شیستا قیاز طر یروزیپ
 

 پرستش در روح

 

 : فرمود عیسیِ خداوند

   4:24 وحنای «.بپرستد یبه روح و راست دیبایخدا روح است و هرکه او را پرستش کند م

 

 .میپرستش کن در روحاو را  میتوان ی. اما ما فقط ممیکن شیو جسم خود خدا را ستا نفْسبا تمام قلب ،  میتوان یما م

است. اگر کاهن اعظم  فوق العادهلحظه  کی نی. امیا وارد شدهداخل حجاب  بهکاهن اعظم در روز کفاره ، ما  مانند

صحن به همراه که در  ییزهایخدا خواهد مرد. چ حضور قدوسدانست که در  یداشت ، م یخود گناه یدر زندگ

به روح  5باب در اعمال  سفیرهو  حنانیاکه  یهمان روز مثل. که بمانند ستندیما مجاز ن یدر زندگ گریدد ما آمدن

 القدس دروغ گفتند.

ی پنهان زیچ چیو بدون ه گشوده،  رو راستاست. ما در برابر او  "نکردن یپنهان کار" یبه معنا راستیپرستش در 

عیسیِ با خون  دی. همه گناهان بانمائیمخود را آماده حضور در محضر او  دی، ما با می. مانند کاهن اعظم قدمیستیا یم

 و پاک شود. آمرزیده خداوند

 

 یو ما را از هر ناراست امرزدیو عادل است تا گناهان ما را ب نیاو ام م،یبه گناهان خود اعتراف کن اگر  ۱:۹ وحنای۱

  .پاک سازد
 

 حجاب به درونشده  منتقل

 

زوفا و در  ، دست کیحجاب بود. او در  درونو آماده رفتن به  ستادهیقدس اان اعظم در مکان در روز کفاره ، کاه

. کشیده شده بودتا سقف  زمین و از کف گرید واریبه د یواریاز د پرده یا حجابخون داشت.  لگنی از گریدست د

 نبود. یدرهیچ اطراف وجود نداشت.  ای باال،  ریز از رفتن یبرا یراه
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 :نوشت  یوقت یانتاب عبرانک سندهینو

اول برپاست، راه مکان اقدس  مهیکه خ یمادام نکهیبر ا دینمایهمه ، روح القدس اشاره م نیبه ا که  ۹:۸ انیعبران

  .شود یظاهر نم

 

به  "راستیدر روح و " تا آمد ی. او مشده استروح وارد  یکامالً در قلمرو یعنی می شدوارد حجاب  کاهن یوقت

 سپیلیهمانطور که ف ه باشد ،شد منتقل به درون حجابدر روح ممکن است ، کاهن اعظم  اید. آپرستش بپرداز

 ؟ شدجا به جا اشدود به شهر دوردست  در آن تعمید داد  را سرای حبشیکه خواجه  ییها از آبخدا  توسط روح

که  یکسان فرمود خداوند عیسیِ. خدا روح است و میروح منتقل شو یبه قلمرو دی، با حقیقیورود به پرستش  یبرا

 با روح پرستش کنند. دیپرستند با یاو را م

 

 منتظر ماندندر حضور او 

 

به دنبال  چند وقت است که "می طلبم روی او را": اعالم می کند، قلب ما با داود  میشو یوارد حضور او م یوقت

 ؟ میخود را برآورده کن انیجسم یخواسته ها میکن یآرزو م و میدست خدا هست

 را خداوند یعال مسح کسی که حس. میا شدهاو  پر هیبتحضور  وارد،  دسته جمعی های ، ما در زمان پرستش بارها

سخن به تا  بر می گردد "یرونیب صحن"به آن است ، رساندن انجام  به یبرا ینشانه ا نیااحساس می کند که  دارد و

برنامه "و ما  نندیشود که بنش یخواسته م افراد، از  بالفاصله تاسفانهماما  کند. انیرا ب ییهانبوت  ای ترجمه آنها ،  زبان

 می رود. نیاز ب پر قدرتمسح  آنگاه و "میده یرا ادامه م

که در  میریبگ ادی دیبا ما .میو با او وقت بگذار مییایاست. چقدر آرزو داشت که ما ب ستادهیتنها ا ، ما یآسمان پدر

 .ذرانیممنتظر بمانیم و وقت بگحضور او 
 

 

 او درآیید و فرم به شباهت

 

حاصل         در روحرا  پیروزیبه  یابی، دست میرقص یم خداوند حضورکه ما با تمام توان در  ی، در حال صحن در

. خاک قلب ما ، مانند خاک رس در ریخته می شود یمعنو های یتفاوت یو ب رسومات مذهبی یها فلس. می کنیم

 شود. یشده مو گرم  نرم  خدا برایدستان سفالگر ، 
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کند ، مانند خاک رس نرم که به  یم کی، چون او ما را به خودش نزد از صمیم قلبو  یزمان پرستش طوالن در

 .می شویماو  و فرم ریشود ، ما مطابق تصو یقالب فشار داده میک 

 

رش متشکل شوند تا او نخست فرمود تا به صورت پس نیمع شیاز پ زیرا ن شانیرا که از قبل شناخت، ا یآنان رایز

   ۸:2۹ انیروم .باشد اریبرادران بس زاده از

 

از جالل تاجالل به همان صورت متبدل  م،ینگریم نهینقاب جالل خداوند را در آ یهمه ما چون با چهره ب کنیل

   3:۱۸ انیقرنت2 .چنانکه از خداوند که روح است م،یشویم

 

 است. و دگرگونی لحضور او محل تحو

 

 دیرا بساز پرستش یها حمذب
 

 شیستا یبرا مذبح هاییآنچه خدا انجام داده است ،  یبرا ییگروه ها ای، افراد  قیو بارها در سراسر عهد عت بارها

 است. "کردن یقربان محل" یبه معن مذبح یبرا یساختند. کلمه عبر

یا او ،  نزدکار را فقط با آمدن  نیا کند. ما یصحبت م روحانی یها مذبحخود در مورد ساختن  قومهنوز با  خداوند

 .میده یانجام مو پرستش  شیستاقربانی کردن  قی، از طر دسته جمعی ایبه تنهایی 

 

 ایکوه مور - میابراه

 

است که  یبه کار رفته است ، زمان "پرستش"که کلمه  یبار نی، اول میکه ما در درس اول مطالعه کرد همانطور

 بسازد. ایدر کوه مور مذبحیکردن پسرش ، اسحاق ،  یقربان یاز فرمان خدا براقصد داشت در اطاعت  میابراه

 

و عبادت کرده، نزد  م،یتا من با پسر بدانجا رو د،ینزد االغ بمان نجایشما در ا»به خادمان خودگفت:  م،یابراه آنگاه

   22:۵ شیدایپ «.مییشما بازآ
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از صمیم  ی ایقربان عمل اطاعت است که پرستشکه  میهمف ی، ما م "پرستش اشاره و ذکر کردن  نیاول" نیاز ا

اسحاق داد. او خود را به عنوان  یبرا ینیگزیجا یدر پرستش ، خداوند قربان میاطاعت ابراه لیدل به خواهد! یم قلب

 .آشکار و مکاشفه نمودما ،  ةکنند مهیا،  خداوند یعنی یری  – هوهی

 

 ،یا شهیدر ب ،یدر عقب و ،یقوچ نکیکه ا دیمان خود را بلند کرده، دچش م،یابراه آنگاه،  ۱4 - ۱3: 22 شیدایپ

 یسوختن یقربان یرفت و قوچ را گرفته، آن را درعوض پسر خود، برا میگرفتارشده. پس ابراه شیبه شاخها

د خواه دهید هوه،ی وهدر ک: »شودی. چنانکه تا امروز گفته م دینام «یری هوهی»آن موضع را  می. و ابراهدیگذران

  «.شد

 

 ا؟یچرا کوه مور*

 میکه ابراه یی؟ چرا جاتعیین شدخاص  یآنجا به کوهزمانی  چهو  فرستاد ایمور نیرا به سرزم میخداوند ابراه چرا

 مهم بود؟ چرا خداوند به تنها پسر خود اشاره کرده است؟ نقدریا گذراند قربانی

 

برو، و او  ایمور نیاسحاق را بردار و به زم یعنی ،یردایتوست و او را دوست م گانهیاکنون پسرخود را، که : »گفت

   22:2 شیدایپ «.بگذران یسوختن یقربان یبرا دهم،یکه به تو نشان م ییاز کوهها یکیرادر آنجا، بر 

 

کند ، محل مصلوب  میبود پسر خود را تقد مشتاقو  عیمط میکه ابراه یی، جا ایباورند که کوه مور نیبر ا یاریبس

 .را مهیا ساختگناهان ما کفاره ، تنها پسر خدا بود. آنجا بود که خداوند قربانی جایگزین  داوندعیسیِ خشدن 

و اطاعت  مانیاو در ا ها طول کشید تا سالو بود ،  نبوتمنتظر تحقق ها  سال میابراهنیست که مکان  نیهماین  ایآ

 د؟یایبآنجا تا بتواند به ود کامل ش

 

  پرستش مالقات ها در پی

 

 ساختند. یپرستش خدا را م یها مذبحرفتند ،  یم عقوبی، اسحاق و  میابراه اهرج
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 ظهور،  مذبح، در محل ساختن  مذبح کیدهد که به دنبال ساختن  یاز اوقات کتاب مقدس نشان م یاریبس

 یها مذبح، در حال ساختن  میپرست یم راستیخدا را در روح و  یوقت ظهور خود خدا وجود دارد. ایفرشتگان 

 .میهست روحانی

 

  لیئ تیب -/ اسحاق  میابراه

آمد و  لیئ تیبه ب عقوبیساخته است. سالها بعد ،  لیئ تیدر ب مذبحی میکه ابراه می گوید، به ما  ۱2باب  شیدایپ در

 .می بیندروح  یافتد را در قلمرو یآنچه در آنجا اتفاق م ایاو در رو

 

فرشتگان خدا، بر آن صعود  نکیو ا رسد،یشده، که سرش به آسمان م برپا نیبر زم یکه ناگاه نردبان دید یخواب و

 یو خدا م،یپدرت ابراه یخدا هوه،یمن هستم : »دیگویم ستاده،ی. در حال، خداوند بر سر آن اکنندیونزول م

   ۱3 - ۱2: 2۸ شیدایپ .بخشمیمتو  تیبه تو و به ذر یرا که تو بر آن خفته ا ینیزم نیاسحاق. ا

 

دستیابی به و پرستش  شیکه در ستا ییدر جاها روح قلمرویصحبت کرد. در  لیئ تیو با اسحاق در ب خدا ظاهر شد

 افتد. یم فوق العاده اریاتفاقات بس میداشته اپیروزی 

 

 کند یرا باز م ها پرستش دروازه

 

 نیا»ده، گفت: پس ترسان ش« مکان است و من ندانستم. نیدر ا هوهیالبته »شد و گفت:  داریازخواب ب عقوبی پس

   ۱7 - ۱6: 2۸ شیدایپ «.است دروازه آسمان نیجز خانه خدا و ا ستین نیاست ! ا یچه مکان ترسناک

 

 باز شده بود. آسمان، دروازه  پرستش قیطر از

تا پادشاه جالل داخل  دی، برافراشته شو یابد یدرها ی! ادیخود را برافراز یدروازه ها ، سرها یا   24:7 ریمزام

  !شود
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 چوپان مزارعِ - داود

 

لحم به  تیچوپان بود ، ساعت ها و ساعت ها در مزارع خارج از ب یبود که داود ، وقت تصادف فقط یک نیا ایآ

 را باز کرد؟ آسماندروازه  دیپرست یهمانطور که خدا را م ایپرداخت؟ می خدا  شیستا

 سرودچوپانان ظاهر شدند و  یفرشتگان برا ، عیسیِ خداوندصدها سال بعد در زمان تولد  یعنیبود  نجایادر 

 خواندند 

  2:۱4 لوقا «.باد یمردم ،رضامند انیو در م ی، سالمت نی، جالل و بر زم نییعل یرا در اعل خدا»

 

 کند یحجاب را باز مپرده و شیستا
 

 یکیتار پرده

 

 تخت و کرسیپوشاندن  یه جابود. ذات او پوشاندن است. اما اکنون ، او بسایه گستر  شده مسح یکروب فریلوس

 پوشاند. یم یکیتارو پرده را با حجاب  نی، زم جالل پرو پرستش  شیستا با یآسمان

 

اما خداوند بر تو طلوع خواهد نمود و جالل  دیرا خواهد پوشان فیطوا ظیجهان را و ظلمت غل یکیتار نکیا رایز

  60:2 ایاشع .بر تو ظاهرخواهد شد یو

 

 کرده است. مقرر ها نیرا بر سرزم یکیارت انیفرمانروا طانیش

 یظلمت و با فوجها نیو قدرتها و جهان داران ا استهایبلکه با ر ستیگرفتن با خون و جسم ن یکه ما را کشت رایز

  6:۱2 انیافسس .یآسمان یهایشرارت در جا یروحان

 

 دارد. جالل خدا باز فتایاست ، تا آنها را از در تیکور کردن همه بشر،  یکیتار و پرده هدف از حجاب

را کور  مانشانیا یب یجهان فهم ها نیا یخدا شانیاست، که درا یاست، بر هالکان مخف یاگر بشارت ما مخف کنیل

   4 - 3: 4 انیقرنت2 .را روشن سازد شانیکه صورت خداست، ا حیبشارت جالل مس یاست که مبادا تجل دهیگردان
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 جنگ قدرتمند

 

 ظلمتحجاب  "سطح پوشش"افتد.  یم ی، اتفاقات قدرتمند میکن یم سیپرستش را تأسو  شیستا مذبح های یوقت

 خورد. یشکست م نیآن سرزم یکی. حاکم تارمی رود نیپاره شده و از ب روحانی

 

تلف  پوشاندیامتها را م عیرا که جم یقومها گسترده است و ستر یرا که برتمام یکوه روپوش نیدر ا و  2۵:7 ایاشع

  .خواهد کرد

 

 ادیب می تواندتوانند ظاهر شوند. خدا خودش  ی: فرشتگان ممیکن یو پرستش باز م شیستا قیآسمانها را از طر یوقت

 توان احساس کرد. یو حضور او را م

 

 لیااز دان ینمونه ا

 

  فارس  تمملک  سیرئبا روز  کیو  ستیاعزام شده بود ، ب لیاکه در پاسخ به سخنان دان یفرشته ا،  ۱0 باب الیدان در

 .می کردمقاومت 

 میکائیل نکهیتا ا شدفرشته مانع آن   ، فارس  بر مملکت یکیتار یدر آسمان ها رخ داد. فرمانروا روحانی جنگ

 شکستشریر گشوده شد و فرشته  یکی، حجاب تار لیاکمک به او آمد. در پاسخ به سخنان دان یبرا فرشته اعظم

 .خورد
 

 هوشافاطی یروزیپ
 

 اتیمورد با جزئ نیو پرستش است. ما در ا شیستا قیاز طر یروزیپ ینمونه ها نیاز بزرگتر یکی افاطهوشی یروزیپ

 .میمطالعه کرد مدر درس ده یشتریب

شدند. اما  دیام نا کم شان در برابر آنان تعداد به خاطر قرار گرفتند ، آنهاقوم سه  لشکریانمورد حمله  هودای یهنگام

 .خداوند را طلبیدند. آنها انجام دهند دیدانستند که چه با یم وداهیو قوم  هوشافاطیپادشاه 
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  جماعت  انیبود، در م  آساف یاز بن  که  یالو  یایمَتَّنْ  بن  لیئِیعِی  ابن ایبنا  ابن ایزکر بن  لیحَزْئیخداوند بر   روح  آنگاه

! خداوند به شما دیریپادشاه ،گوش گ طهوشافای ی! و امیو ساکنان اورشل هودای یتمام یا»او گفت:  و شد.  نازل

 .بلکه از آن خداست ستیکه جنگ از آن شما ن رایز دیترسان و هراسان مباش میگروه عظ نی: ازادیگویم نیچن

   ۱۵-۱4 : 20 خیتوار2

 

 !دیدر مواضع خود مستقر شو

 

ت خداوند را که با شما و نجا دیستیبا، در مواضع خود مستقر . دییوقت بر شما نخواهد بود که جنگ نما نیدرا

و  دیرو رونیب شانیو فردا به مقابل ا دیترسان وهراسان مباش میو اورشل هودای ی. ادییخواهد بود مشاهده نما

به حضور  میاورشل انو ساکن هودای یافتاد و تمام نیرو به زم هوشافاطیپس « خداوند همراه شما خواهد بود.

   ۱۸ - ۱7: 20 خیتوار2 .دخداوند افتادند و خداوند را سجده نمودن

 

 !انجام دادندپرستش  قیکار را از طر نیو آنها ا "مستقر شوندخود  تیموقعدر "آنها صادر شد تا  یکالم خداوند برا

 

بلند  اریآواز بس  را به  لیاسرائ  یخدا  هُوَهی،  برخاسته  انیقورَح یو از بن  انیقَهات یاز بن  انیو الو 20: ۱۹ خیدوم توار

 خواندند.  حیتسب

 

 در خط مقدم قرار دهیدرا  ستایش کنندگان

 

 نتیو ز ندیخداوند بسرا یمسلحان رفته، برا یرو شیکرد تا پ نیرا مع یبعد از مشورت کردن با قوم بعض و

به  شانیکه رحمت او تا ابداالباد است. و چون ا رای،ز دییخداوند را حمد گو ندیخوانند و گو حیرا تسب تیقدوس

هجوم آوده  هودایکه بر  ریعمون و موآب و سکنه جبل سع یو حمد گفتن شروع نمودند، خداوند به ضد بن دنییسرا

   22 - 2۱: 20 خیتوار2 .منکسر شدند شانیگذاشت و ا نیبودند، کم

 

 

 



145 
 

 یکدیگر را هالک کردند اندشمن

 

 ریند، و چون از ساکنان سعرا نابود و هالک ساخت شانیبرخاسته، ا ریعمون و موآب بر سکنه جبل سع یکه بن رایز

آن گروه  یوبه سو دندیرس ابانیبانگاه ب دهیبه د هودایرا به کار هالکت امداد کردند. و چون  گریکدیفارغ شدند، 

   24 - 23: 20 خیتوار2 .بود افتهین ییاره یافتاده، و احد نیالشه ها برزم نکینظر انداختند، ا

 

و   میقرار ده خداوندخود را در موضع ، اگر ما بیشتر است از ما اطه اوو اح رسد تعداد دشمن یاگر به نظر م یحت

 .به دست می آوریم یدر حوزه روحان پیروزمندانه تیموفق کی،  میو پرستش او کن شیشروع به ستا

 

 خود ساکن است. نیمقدس یها شیدر ستا خداوند
 

 ستایش قیجنگ از طر

 

که  مبارزیرا تحمل کنند. فرشتگان  شیستا یتوانند صدا یند ، نمبودآسمان ستایشگر در  یک زمانیما که  دشمنان

 یرو گریکدی، آنها به  ی. با سردرگمرندیگ یقرار م یطانیش یروهاین نیشوند ، در کم یاعزام م خداوندتوسط 

 ، شکست خواهند خورد. میکن یخداوند م شیشروع به ستا یخواهند آورد و وقت

      دیوهاو  طانیش یزدن بر رو ادیرا صرف فر یادی، وقت ز میهست ریمن درگفهمند که با دش یم ی، وقت یاریبس

 شوند. یدشمن متمرکز م یکنند. آنها رو یم

کند و به او  یادآوریما را بر دشمن  و اقتدار  یروزیقدرت پ دیباکه  جنگ وجود دارد سرود یبرا مکانیامروز 

 شکست خورده است! قبل خاطر نشان کند که از 

ما متمرکز  یامر بر عظمت خدا نیاست. ا متمرکز شیستابلکه روی . ستیزدن بر دشمن ن ادیفر روزمندانهیپ جنگ

 است.

 

 بهای. تا از امتها انتقام بکشند و تادشانیدودمه در دست ا ریباشد. و شمش شانیبلند خدا در دهان ا حاتیتسب

را که  ی. و داورنیآهن یرا به پابندها شانیروران اببندند و س رهایرا به زنج شانی. و پادشاهان اندیبنما فیبرطوا

   ۹ - 6: ۱4۹ ریمزام !اهیمقدسان او. هللو همه یکرامت است برا نیاجرا دارند. ا شانیمکتوب است بر ا
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پر شورش با آن مقاتله  یخواهد آورد با دف و بربط خواهد بود و با جنگها یقضا که خداوند به و یهر ضرب عصا و

   30:32 ایشعا .خواهد نمود

 

                    بود ، طانیش متوجه و مربوط بهرا که  ی ایجنگ سرودهای هوشافاطیارتش  در خط مقدم ستایش کنندگان

که  رایز ، دییخداوند را حمد گو". کردند یم شیرا ستا قدوسیت زینت در حال سرود خواندن ،خواندند. آنها  ینم

 کردند! یم پرستشخدا را . آنها "رحمت او تا ابداالباد است

 السیپولس و س

 

به زندان  کندهقفل شده در  ی، مورد ضرب و شتم قرار دادند و با پاها را از تن درآوردند السیو س پولس یها جامه

 .تندانداخ

 

. که دندیشنیرا م شانی، ا انیو زندان خواندندیم حیدعا کرده، خدا را تسب السیبه نصف شب، پولس و س بیقر اما

از  رهایزندان به جنبش درآمد و دفعه همه درها باز شد و زنج نادیکه ب یحادث گشت بحد میعظ یاه زلزله اناگ

   26 - 2۵: ۱6 اعمال .ختیهمه فرو ر

 

،  میکن یکار را م نیا یرسد. وقت یبه نظر م رممکنیغ طیکه شرا ستی، مهم ن میرا ادامه ده شیستا یقربان دیما با

 حاصل شود.  از صمیم قلب یو پرستش واال یشیستا قیتواند از طر یم یروزیوجود دارد. پ یقدرتمند جینتا شهیهم

 

 :نوشت  شویم وقتی یکدل داودبا  میتوان یمما 

 

 6۸:۱ ریمزام ! زندیکه از او نفرت دارند ازحضورش بگر یو دشمنانش پراکنده شوند! و آنان زدیبرخ خدا
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 مسیزدهدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟شویمحضور خدا در پرستش  "وارد" دیچگونه با (۱

 

 

 

 

 

 

 

 ؟دیکن فیتوص را  دهد یخدا رخ م پرستشکه هنگام  "پیروزمندانه موفقیت به یابیدست" ( 2

 

 

 

 

 

 

 

در برابر را  پیروزیبه  یابیپادشاه توانستند دست هوشافاطی یبه فرمانده هودای لشکرهایچگونه  (3

 ؟باشند دشمنان اطراف خود داشته
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 درس چهاردهم

ستایش و پرستش ترهبری  
 

 یمقرر شده خداوند برا یاز برنامه و الگو دی، با میریبر عهده بگ پرستشو  شیمسح خدا را بر ستا میاگر انتظار دار

 .میکن یرویپ سایدر کل روحانی یرهبر

 

 رهبران خادم گریو د شبان

 

 روحانی یترهبر

 

موثر را در  و پرستش شیستا کی ی، اقتدار ، جهت و الگو روحانی یترهبر دیبا سایکل رهبران خادم گریشبان و د

 فراهم کنند. سایکل

 

بلکه  حیو نه بجهت سود قب ینه به زور بلکه به رضامند د،یونظارت آن را بکن دیشماست بچران انیگله خدا را که در م

   3 - 2: ۵پطرس ۱ د،یه نمونه باشبلکه بجهت گل دیبکن یخود خداوند یبه رغبت؛ و نه چنانکه بر قسمت ها

 

 مشارکت فعال

 

ها  پرستشها و  شیستا تمامبه طور فعال در  مراسماز لحظه شروع  رهبران خادم گریشبان و د یوقت این نیکوست

 کنند. یم قیکامل تشو مشارکترا به  کلیسایی جمعشوند و  یکار ، آنها نمونه م نیکنند. با ا یشرکت م

 

و عصمت،  مانیو محبت و ا رتیرا درکالم و س نینشمارد، بلکه مومن ریتو را حق یجوان چکسیه  4:۱2 موتائوسیت۱

  .نمونه باش
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 خوب نمونه کی

 

قائل  سایدر مراسم کل پرستشو  شیزمان ستا یبرا یادیز تیرسد اهم یبه نظر م این عمل، با  برسند رید خادمین اگر

 .رندیگ ینگرش را در نظر م نیهم زین جمع کلیساییاز افراد در  یاریو بس ستندین

 

   ۱۱:۱ انیقرنت۱ .کنمیم حیبه مس زیچنانکه من ن دییاقتدا به من نما پس

 

 خدمت یبرا شدنآماده 

 

 به جهت کهآماده کنند  یمسح یبرا یدارند تا قلب خود را به درست اجیاحتی زمانیک به  زینین  خادمر گیشبان و د

 آزاد شود. افرادخدمت موثر به  کی

 

که ما کالم خدا را ترک کرده، مائده ها را  ستین ستهیشا»گفتند:  ده،یآن دوازده، جماعت شاگردان راطلب پس

   6:2 اعمال .میخدمت کن

 

 روح انیجر صیتشخ

 

 کنند و کامالً یخوددار گرید یها یهستند مهم است که از حواس پرت خادمین پنج دفترکه  یکسان یبرا نیهمچن

 خاص قرار دهند. خدمتآن  یو حرکت روح القدس برا انیرج صیخود را در تشخ

 

 پرستشرهبران  نییتع

 

گاهی کنند.  یآنها خدمت م اریشوند و تحت اخت یمنصوب م سایکل مشایختوسط  پرستش رهبرانو  نوازندگان

دفتر خدمت پنج که در  خادم رهبراناز  یکی دیگر ای انبیاءاز  یکی یا شبانو پرستش توسط  شیستا ممکن است

 ، انجام شود. دارای عطیه است
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گان ، برای نوازند را به عنوان انیاز الو یپادشاه برخ داود  شود که یم افتی نجایدر ا یکتاب مقدس ینمونه ا

 منصوب کرد. خدمت در برابر خدا 

و  ندیرا ذکر نما  لیاسرائ  یخدا  هُوَهینمود تا   نییخداوند تع صندوق  شیپ  یخدمتگزار  یرا برا  انیاز الو  یو بعض

   ۱6:4 خیتوار۱خوانند،  حیو تسب ندیشکر گو

 

 داودپرستش منصوب شده توسط  میت
 

 منصوب شده بود. داودتوسط  خدمتی میت کی

 پرستش رهبر

 

 داده شد.گان نوازندرئیس به آساف به عنوان  یرهبر اراتیاختاقتدار و 

یرامُوت و یحیئیل و مَتَّتیا و اَلِیآب و بنایا و عُوبید اَدُوم و یعیئیل را آساف رئیس و بعد از او زکریا و یعیئیل و شَمِ یعنی

   ۱6:۵ خیتوار۱ .با عودها و بربطها و آساف با سنجها می نواخت

 

 ( ندگانیسرا )همخوانیرهبر گروه کر

 

 منصوب شد. زین ( ندگانیسرا )همخوانی رهبر گروه کر کی

 ۱۵: 22 خیماهر بود. اول توار  که رایز داد یم  میرا تعل  انیبود و مغنّ ندگانیرهبر سرا بر  انیالو  سیرئ ایو کَنَنْ

 

مغنیان بود به کتان نازک  ندگانیرهبر سراداود و جمیع الویانی که تابوت را برمی داشتند و مغنیان و کَنَنیا که  و

   ۱۵:27 خیتوار۱ .ملبس بودند، و داود ایفود کتان دربرداشت

 

 موسیقی سازهای نوازندگان

 

 منصوب شدند. خدمت کردن یبرا زینی قیموس یسازهانوازندگان 
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اینها زیر فرمان پدران خویش بودند تا در خانه خداوند با سنج و عود و بربط بسرایند و زیر دست پادشاه و  جمیع

   2۵:6 خیتوار۱ .خانه خدا بپردازند خدمتآساف و یدُوتُون و هِیمان به 

 

 آنهاخدمتی  عطایای و آموزش – پرستشرهبران 
 

 

 انبیاءبه عنوان  عملکرد

 

را خواهند داشت.  نبی کی یخدمت “عطیه"است ،  دهیبرگز پرستش رهبرانکه خدا آنها را به عنوان  یکسان غالباً

 شود. یاستفاده م نبوت به عملروح  یرهاساز یبرا یقیاز موس اغلب

 

ن و یدُوتُون را به جهت خدمت جدا ساختند تا با بربط و عود داود و سرداران لشکر بعضی از پسران آساف و هِیما و

   2۵:۱ خیتوار۱ :نمایند؛ و شماره آنانی که بر حسب خدمت خود به کار می پرداختند این است نبوتو سنج 

 

ون با بربطها از یدُوتُون، پسران یدُوتون جَدَلیا و صَرِی و اَشعیا و حَشَبیا و مَتَّتیا شش نفر زیر حکم پدر خویش یدُوتُ و

   2۵:3 خیتوار۱ .می نمود نبوتبودند که با حمد و تسبیح خداوند 

 

 یقیو ماهر در موس دهیآموزش د

 

       را رهبری ستایش که یشود. کسان یتلق ساده دیهرگز نبا یقیدر موس خداوندخدمت به  تیو مسئول خواندگی

 یماهر نوازنده و سرایندهداشته باشند تا  یفشرده ا نیتمرآموزش و  دی، بانوازندگان و چه  سرایندگان، چه  می کنند

 شوند.

 

اینها زیر فرمان پدران خویش بودند تا در خانه خداوند با سنج و عود و بربط بسرایند و زیر دست پادشاه و  جمیع

ن را به جهت آساف و یدُوتُون و هِیمان به خدمت خانه خدا بپردازند. و شماره ایشان با برادران ایشان که سرایید

   7 - 6: 2۵ خیتوار۱ .وهشت نفر بودند شتاددویست و ه ماهر، یعنی همه کسان آموخته بودندخداوند 
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 پرستشرهبران های  تیصالح

 

 خداجانب مسح شده از  *

مسح شود.  سایو مهم در کل ژهیخدمت و نیا یتوسط خداوند برا دیدهد با یرا انجام م پرستشو  شیکه ستا یکس

 .ردیمورد احترام و پرورش قرار گ دیو دعوت از روح القدس است که با هعطی کی نیا

 

ثابت است و  دیا افتهی. و اما در شما آن مسح که از او دیدانیرا م زیوهرچ دیا افتهیاما شما از آن قدوس، مسح را  و

و حق است و  دهدیم میتعل زیدهد بلکه چنانکه خود آن مسح ، شما را از همه چ میشما را تعل یکه کس دیحاجت ندار

   27,   20: 2 وحنای۱ .دیمانیم ثابتداد در او  میکه شما را تعل یپس بطور ست،یدروغ ن

 

 پرستنده کی* 

 شی. ستارهبری کنند نکرده اند یزندگ مانند یک پرستنده که خودشان طوریرا به  افرادتوانند  ینم شیستا رهبران

 رهبر باشد.یک  وقف شدهو  یشخص یزندگ از یروزانه بخش دیبا از صمیم قلبو پرستش 

 

 رایپرستش خواهندکرد ز یپدر را به روح و راست یقی، بلکه االن است که در آن پرستندگان حق دیآیم یساعت کنیل

 یبه روح و راست دیبایپرستندگان خود را طالب است. خدا روح است و هرکه او را پرستش کند م نیکه پدر ، مثل ا

   24 - 23: 4 وحنای «.بپرستد

 

 بالغ روحانیاز نظر  *

 ، روحانی ماهر یت، تجربه و رهبر حکمتبالغ باشد.  دارمانیا دیفرد با کی،  دیرهبر باش حیدر بدن مس نکهیا یبرا

 .نماید یمشارکت مبه  قیتشورا  )کلیسا( بدن همه

 

ومعرفت تام پسر خدا و به  مانیا یگانگیتا همه به  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا یبرا ن،یمقدس لیتکم یبرا

  ۱3 - ۱2: 4 انیافسس .میبرس حیمس یانسان کامل، به اندازه قامت پر
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 یرهبر یها ییتوانا *

 افراد را داشته باشند. تیو هدا زهیانگ جادیا ییتوانا دیآنها با 

   ۱۱:۱ انیقرنت۱ .کنمیم حیبه مس زیچنانکه من ن دییاقتدا به من نما پس

 

  ر روحانیبه امو حساس *

و  متوجه کلیسایی نسبت به واکنش جماعت تاکنند  یرویروح القدس پ یحساس باشند تا از مسح و رهبر دیبا آنها

 .باشندحساس 

 

 تی، هدا شیخو یرا به مهارت دستها شانینمود و ا تیرا به حسب کمال دل خود ، رعا شانیا پس  7۸:72 ریمزام

  کرد

 

 * مطیع

 .باشندآنها  مطیعبشناسند و  سایرا در کل یروحان هبرانر ریو سا شبان دیآنها با

خدا با متکبران مقاومت  رایز دیرا بر خود ببند یفروتن گریکدیبلکه همه با  دیباش رانیپ عیمطجوانان،  یا نیهمچن

   ۵:۵پطرس ۱ .بخشدیم ضیو فروتنان را ف کندیم

 

 ، فروتن صادقپاک ،  یشخص*

مالمت باشد. به عنوان  بیاو  صداقتو  یشخص یشده باشد که زندگ ثابت تیبا شخص یفرد دیبا رهبر پرستش کی

جالل و  طالبرا به سمت خدا جلب خواهد کرد و هرگز ها توجه ،   شهیاو هم عملکردمتواضع خدا ،  خادم کی

 .ستیشکوه خود ن

 

   ۵:6 پطرس۱ .دیسرافراز نما نیتا شما را در وقت مع دیینما یزورآور خدا ، فروتن ردستیز پس

 

 وفادارمتعهد و * 

 وفادار و وقت شناس باشد.ی که خدا به او سپرده تیمسئول نیدر انجام ا دیبا
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   4:2 انیقرنت۱ .باشد نیاست که ام نیا رود  یکه از کارگزار م یو حال انتظار

 

  یقیموس یسازهانوازندگان 

 

 انتخاب شده به عنوان نوازندگان ماهر

 

، پرستش میاز ت یبه عنوان عضو ینواختن ساز خاص یبراخوانده می شوند از طرف خداوند که  یغالباً به نوازندگان

در مورد آموزش و را فرد  تیمسئول نیحال ، ا نیشود. با ا یدر نواختن آن ساز داده منیز  یفوق العاده ا ییتوانا

 .، را کم نمی کندباشد شایسته خواندگی فرد که  الزم  یمهارت ها رشد یبرا ای که وفادارانه نیتمر

 

اینها زیر فرمان پدران خویش بودند تا در خانه خداوند با سنج و عود و بربط بسرایند و زیر دست پادشاه و  جمیع

آساف و یدُوتُون و هِیمان به خدمت خانه خدا بپردازند. و شماره ایشان با برادران ایشان که سراییدن را به جهت 

   7 - 6: 2۵ خیتوار۱ .وهشت نفر بودند شتادسان ماهر دویست و هبودند، یعنی همه ک آموختهخداوند 

 

 سازها

 

 شد. یو پرستش استفاده م شی( در ستایو کوبه ا ی، باد ی)زه یقیموس سازاز هر سه نوع 

. او را با دیبخوان حی. اورا با دف و رقص تسبدیبخوان حی. او را با بربط و عود تسبدیبخوان حیرا به آواز کرنا تسب او

 حیخوش صدا تسب ی. او را با صنجهادیبخوان حیبلندآواز تسب ی. او را با صنجهادیبخوان حیتسب یذوات اوتار و ن

   ۵ - 3: ۱۵0 ریمزام .دیبخوان

 

عد و به بُ یادیز یزهای، چ ه شدهاضاف سازهایبا استفاده از  ، ثبت شده است  قیکه در عهد عتی و پرستش شیدر ستا

 کند. یاستفاده آنها را فراهم م یو فضا سازهاخداوند استعداد ،  رایشد ، ز یضافه ما پرستشو  شیستا تیفیک
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سازها را و نسبت اندازه سالن اجتماعات ، به همان اندازه  سازهاانواع  نیممکن است با حفظ تعادل مناسب ب رهبر

 اضافه کند.برای به کار بردن 

 

 صدا حجم،  ی )توازن(، هارمون هماهنگی

 

 سازها ریالزم است تا با سا یادیز ناتیتمرپس باشد.  متوجهرهبر حساس و  مسیر حرکتنسبت به  دیبا ساز نوازنده

 یغرق کردن صدا ایتوجه به خودشان جلب را بدون  سرودمتن  دیسازها با نیا.دیو توازن باش ی، هماهنگ تعادلدر 

 کنند. یبانی، متناسب با حجم آنها پشت پرستندگان

 

 اخد حساس به روح

 

کار ،  نینسبت به حرکت روح القدس حساس باشند. با ا "ماهر گاننوازند" به عنوان می بایست هانوازندگان ساز

به  دیبا هاساز نوازندگان آزاد کنند. روح تجلیات، به  پرستشو  شیستامراسم  طیتوانند مسح خدا را در  یآنها م

 .حساس باشند ، صدا گیکپارچیو  یهماهنگدر  شخص کی مانند

 

 یاز بن انیالو یایوعوبد حتی کردند،یکه نظارت م شانیوسرکاران ا آوردند،یآن مردان، کار را به امانت بجا م و

   34:۱2 خیتوار2 .ماهر بود یقیهرکه به آالت موس انیاز الو زیبودند، و ن انیقهات یو مشالم ازبن ایو زکر یمرار

 

 جماعت کلیسایی
 

 .شرکت کند پرستشو  ستایش در مراسماست که به طور کامل  اریایماندهر  تیو مسئول فهیوظ نیا

خواهم  حیتو را تسب سایکل انیو در م کنمیاسم تو را به برادران خود اعالم م: »دیگویم چنانکه 2:۱2 انیعبران

  «.خواند
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 حاضر شدن

 

و پرستش قرار  شیستاحالت ، قلب خود را آماده کند و در  جمع ایمانداران ای سایبه کل دنیهنگام رس دیبا یهرکس

 .ردیگ

 

 اشتیاق و انتظار

 

 بکشاند. پرستشیو  یشیستا مراسم ما را به سمت هر دیبا اشتیاقو  انتظارحالت 

 

 یوقت شناس

 

را  میگذران یرا که در حضور او م یاز زمان یلحظه ا دیوقت شناسی احترام و عشق ما به خدا را نشان می دهد. ما نبا

 .میاز دست بده

عقب  میتوان یوجود دارد ، ما م درونیو  یرونیب صحنها ،  صحناز دروازه ها ،  "ورود" مراحلی برایکه  طورهمان

 دی. ما بامیبه حضور او برو قدمبه  قدمو  میوقت بگذار نکهی، مگر ا میتجربه نکن را کامالً حقیقیو پرستش  بمانیم

 نیدر کاملتر و آماده خدمت آرامو آنها را  میآماده کنخود را  روحو با دعا  سریع برسیم که  میکن یزیبرنامه ر

 .خداوند نمائیمبه  و پرستش شیستا حالتتجربه و 

 .قائل می شوند یادیارزش ز دعا زمان به،  ستایش و پرستشاز شروع  قبل یاریبس

 

 ی دل خودبا تمام

 

که تا به  میداشته باشرا ظار حضور خدا انت طوری  قوت روح ، و اشتیاقدر حالت با شادی  دی، با یقینت موس نیاز اول

 .حال این تجربه را نداشتیم
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کامالً  دی. ما بامیخدا را بخوان شیو ستا سرود، و جسم خود  نفْسو با تمام روح ، بچسبیم  با روح خود به او  دیبا ما

ان تمام دلم، بدن و ، صدا  یبا تمام انرژ ، خداوند کردن خدمت با دیما به خدا با محبت. در حضور او غرق شویم

 ابراز شود.

 

   ۱3۸:۱ ریمزام .تورا حمد خواهم گفت انیدل خود ، حمد خواهم گفت. به حضور خدا یرا به تمام تو

 

 از رهبر پرستش پیروی کنید

 

با او  هم سوو  پیروی نکنیم پرستش انتخاب شده از جانب خداو  شیستا رهبراز  تا میشو غرقدر روح  قدرآن دینبا ما

 .میو حرکت با مسح روح القدس حساس باش انینسبت به جر دیما با یم.باشن

 

 یدزیپرهب یاز حواس پرت

 

 .شودمنحرف  گرانیاعمال د ایافکار خود ،  حواستان با دینده اجازه

هستند.  یکدیگرخواندن با  سرودکمک به ما در شناختن کلمات و  یصفحه فقط برا یکلمات رو ای سرودنامه

 .دیدر صورت لزوم توجه خود را به آنها معطوف نکن گریوارد مشاهده شد ، دم نیکه ا یهنگام

و بر خداوند  دیرا کامالً فراموش کن گرید یزهایچ دیتا بتوان دیاست که چشمان خود را ببند خوباوقات  یبعض

 (دنبرقرار کن یارتباط چشم کلیسایی با جماعت شهیهم دیبا پرستشوجود رهبران  نی. )با ادیتمرکز کن

 

 روح درخواندن  سرود
 

 یشیستا ریتم موسیقی حالتبه  شیکه ستا دیآ یم شیپ یروح القدس ، مواقع یتو رهبر پرستشاز رهبر  یرویپ با

، فرشتگان  "در روح" سرود که هنگام خواندن میزمان ، ممکن است متوجه شو نیشود. در ا یمنتقل م "زبانها" به

 خوانند. یبا ما آواز م
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 زیدعا خواهم نمود؛ به روح سرود خواهم خواند و به عقل ن زیبه روح دعاخواهم کرد و به عقل ن ست؟یمقصود چ پس

   ۱4:۱۵ انیقرنت۱ .خواهم خواند

 

 میما نسبت به او حساس هستو چون  .دیکن رهاخود  "یزبان آسمان" آزاد جریانِ افتد ، خود را در یاتفاق م نیا یوقت

 .کند یفراهم م زیرا ن یه ملودالقدس نه تنها کلمات بلک روح ،

 

 یروحانسرود 

 

 یم        بدهد. اگر خدا  )کلیسا( به بدنرا  "یروحان سرود"خواهد  ی. غالباً او مدیبه روح القدس حساس باش نسبت

 یترهبر ازیمورد ن اجازههرگونه  ارائه آن ،قبل از ،  که خدمت کردن به این روش از طریق شما باشد خواهد

 .دیکن افتیرا در دیر آن هستکه د یگروه

باشد. خدا  نبوتمنتقل شود. ممکن است به عنوان  زبان قابل فهمشروع شود و سپس به  ها زبان باممکن است  نیا

 شود. یداده م خداوند حِیبه بدن مس،شیاز ستا یدیجد سرودهایغالباً  مواقع نیدهد. در ا یرا م یکلمات و ملود

 

و ترنم  دییخود به خداوند بسرا یو در دلها دیگفتگو کن یروحان یو سرودها حاتیو تسب ریبه مزام گریکدیبا و

   ۵:۱۹ انیافسس .دیینما

 

و  ریبه مزام دیکن حتیو نص میرا تعل گریکدیو به کمال حکمت ساکن بشود و  یدرشما به دولتمند حیمس کالم

   3:۱6 انیکولس .دییخود ، خدا را بسرا یدر دلها ضیو با ف یروحان یو سرودها حاتیتسب
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 روح القدس گفتاری عطایای
 

         ترجمهها ، ن به زبا سخن یرا برا یوجود دارد که فرصت یمکثیک  سرود کی انیدر پا ستایشدر زمان  اغلب

 کند. یفراهم م نبوت ای، ها زبان

الزم باشد  یتن است توسط رهبررا که ممک اجازه یا تشخیصیکه خدا به شما داده است ، هرگونه  یامیپ ارائهاز  قبل

 و قابل درک باشد. دهیشن جمع کلیساشود که به طور واضح توسط کل  ارائه یبه گونه ا دیبا پیام .دیکن افتیدر

 

 دیبه سکوت احترام بگذار

 

داده شود. نسبت به روح القدس  یامیپ دیکه با ستیلزوماً نشانه آن ن ستایش و پرستشسکوت در هنگام  ایمکث  هر

 .دیاس باشحس

در  حرف زدن. میوارد آن شده ا، او  پرستشباشد که هنگام  خداوندحضور  عظمت لیممکن است به دل سکوت

 .فتدیخواهد در آن لحظه اتفاق ب یاست در آنچه خدا م یزمان وقفه ا نیا

 

 2:20 حبقوق .خاموش باشد یجهان به حضور و یاست پس تمام شیقدس خو کلیخداوند در ه اما
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 چهاردهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

 ؟ دیرا شرح ده پرستشرهبران  یکتاب مقدس یو عملکردها ها تیصالح (۱

 

 

 

 

 ؟دیکن فیرا توص یقیموس ینوازندگان سازها مقدسی کتاب عملکردهای ( 2

 

 

 

 

 

 ست؟یچ پرستشو  شیجماعت در ستا تی. مسئول3
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 پانزدهمرس د

وان یک رهبر پرستشبه عن کردن خدمت  
 

 یآماده ساز
 

       ساعت ها با  ، یآماده ساز،  مراسمافتد. قبل از شروع  یاتفاق نم یک باره شده موفق و مسح پرستشی مراسم کی

 کشد. یطول مکردن دعا 

ص دعا خا مراسمهر  یتنوع است. برا یخدا، نخواهد بود. خدا  بعدیاتفاقات  یبرا ییلزوماً الگو یقبل مراسم ویژه

 .دیو نسبت به مسح او حساس باش هدایت شوید. از روح او دیکن افتیاو را در هدایتو  دیکن

 

و امانت  شودیزوال است. آنها هر صبح تازه م یاو ب یکه رحمت ها رایز میخداوند است که تلف نشد یاز رافت ها

   23 - 22: 3 یمراث .اراستیتو بس

 

 یشود. در برخ یم یخدا سپربه سوی شاد  یشیدر ستا، اوقات  شتریب باًیتقر ، پرستشیو  یشیستا مراسماز  یدر برخ

 شود. یمنتقل م از صمیم قلببه زمان پرستش  یشتریبا سرعت ب مراسم نی، ا گرید

 

 ها سرودانتخاب 

 

. سپس دیببر یدر نظر گرفته شده است پ مراسم نیا یکه برا یامیدر صورت امکان ، خوب است که به موضوع پ

 روحانی نهیکنند و زم دایپ انیخواهد آمد جر آن یکه در پ ید با آموزش کالمنتوان یانتخاب شده م دهایسرو

 کنند. جادیا

را انتخاب  ردیگ یمورد استفاده قرار م پرستشو  شیستا طی مراسمرا که در  دعا سرودهایی ا بو  دیبگذار وقت

 .بخوانند آن را آرام یمحدوده صدا کیانند در بتو کلیسایی جماعتکه  دیرا انتخاب کن سرودهایی  .کنید
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 یاز افکار و خواسته ها یها بخش امیشود که کلمات و پ یباعث م بار از یک سرود  نیاوقات تکرار چند یگاه

 پرستنده شوند. یشخص

 هاسرود  ترتیب

 

 کنند. یرویپ "ورود "مراحل  یکه از الگو دیکن میتنظ یها را به گونه اسرود 

 

 شوند. یم گفتاریو  یو باالتر بودن مشارکت جسم شیباعث افزا ستایشی یها سرودو  یشکرگذار یها* سرود

 .می رساند شیاز ستا ییرا به سطح باال افرادو را آزاد می کند  ها مسح خدا  سرود *

 کند. یم کیرا به حضور خدا نزد ایمانداران پرستشی ای که یهاسرودو سرانجام  *

  

عقب و جلو نشوند ،  پرستشیو  یشیستا یها سرود نیب پرستندگانشوند که  یدسته بند یا به گونه دیباها سرود 

 .جریان پیدا می کنند پرستشبه سطوح باالتر و باالتر از  ید ، حتکن شرفتیپ مرحله به مرحلهبلکه 

 یرا که دارا یخاصی هاسرود شوند و  یدر آن خوانده مها سرود که  دیرا انتخاب کن نت هایی کلید یا  دقت با

 .قرار دهید دریک گروهموضوع مشترک هستند با هم  کی

را که در آن  و نتی دیآهنگ ها و کل بیکه ترت دینوازندگان ساز قرار ده اریدر اخت یستیل که است خوبخیلی 

 قرار دارد موسیقی  پرستشکالسور  کیدر که را  اجرا ای یقیموس دیشود نشان دهد. ممکن است بخواه یخوانده م

نت و  راتییتغ یتا برا دیساز فراهم کن ازندگاننو یرا برا آکوردهابنابراین  .دینوازندگان ساز قرار ده اری، در اخت

 .ابدی انیکند و جر دایها ادامه پ سرود نیبتواند ب یقیاستفاده شوند تا موس کلیدها

 

   33:3 ریمزام .با آهنگ بلند دیبنواز کوی. ندییاوبسرا یتازه برا یسرود

 

 ثابت می تواند روح انیجرحتی  نیشوند ، بنابرا یمنتقل م گرید سرودبه  سرود کیها اغلب بدون وقفه از  سرود

 .باشد
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 روحانی حاضر شدن

 

 زیادی اندازهبه  قبل از شروع جلسه حاضر شدن. شود ینم وارد یک مراسم "یا خشک سرد"رهبر خوب هرگز  کی

. سپس او قادر دده صیتشخ مراسم یموضوع روح را برا تادارد  ازین یشخص پرستشو  شیدعا و ستا زمان برای

تا طول می کشد که  مراسماز  قهیکند. هر دق شروع "طبق آن موضوع"را  یا همخوانی گروه کر نیخواهد بود اول

 کل گروه گرفته شده است. ازخدا  پرستش حقیقیو  شیستا از است که یزمان،  شودالقدس  روح انیجر واردرهبر 

 

 یجسمان حاضر شدن

 

،  یشخص بهداشت را منحرف کند. پرستندگانظاهر شما توجه  دی. اجازه ندهدیمناسبت لباس بپوش نیبا ا متناسب

 .دیخدا در برابر مردم هست ندهیشما نما رایمهم است ز آراستگینظافت و 

 

رخت  ده،یو صورت خود را تراش آوردند. رونیاز زندان ب یرا خواند، و او را به زود وسفیفرعون فرستاده،  آنگاه

   4۱:۱4 شیدایپ .خود را عوض کرد، و به حضور فرعون آمد

 

 نوازندگان،  سرایندگان ، خط اول پرستش میت

 

، با هرگونه  محکمو با محبت ، اما  دیرا حفظ کن روحانی. نظم دیرا انتخاب کن پرستش میت یاز اعضا کیدعا هر  با

 .دیمقابله کن دیاست بوجود آکه ممکن  یمسائل اخالق ایگناه 

 واالی معیارهای. دیو توسعه ده قیرا تشو کیهر  ی، مهارتها دیرا نشان ده روحانی تیاز رهبر ییباال سطح

الزامی روح  یگانگی ، تعهد و ی. وفاداردیکن یقدردانسهمی که دارند به خاطر  کیو از هر  دیکن نییرا تع شایستگی

 .دعا کنندبا هم  پرستشاسم قبل از مر دیبا پرستش میت .است
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 یعمل یدستورالعمل ها

 

 جالل دهیدرا  خدا

 

 چیز و پرستش او و پدر در آنجا هستند. همه خداوند حِیمس یسیع دنید یبرا ایمانداران. دیرا به خود جلب نکن توجه

 .یک اجرااست و نه  خدمتمورد در 

 

   ۱7:۸ یتم .دندیتنها ند یسیراجز ع چکسیچشمان خود را گشوده، ه و

 

 دیحساس باش

 

 گذرد حساس باشد. یم مراسم طیاست که نسبت به تمام آنچه در  مهمرهبر 

 

 شسوروح قد هدایتبه خدا و * 

 پرستش مراسمرهبران  هر یک از به *

 به سازها * 

 رهبران یو رهبر حکمتبه  *

 به کل جماعت *

 

 دیاعتماد به نفس داشته باش

 

که اگر خداوند شما  دی، بدان دهید  را به خداجالل همه ،  ی. با فروتندیداشته باش نانیخود اطم ییو توانا خواندگی به

 دهد. یم شایستگی بهانجام آن را  ییمسح کرده است ، به شما توانا مراسم پرستش تیهدا یرا برا

 

   4:۱3 انیپیفل .بخشدیم تیکه مرا تقو حیرا دارم در مس زیهرچ قوت
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 آنان را رهبری کنید 

 

 دیهستشما که  ییآنها را از جا دیتوان ی. شما نمنمود تیکه حضور دارند به حضور خدا هدا ییاز جا دیرا با راداف

به شراکت در هستند ، آنجا که  مکانیبدن ، از  کیماهرانه همه آنها را ، به عنوان  دی، اما درعوض با دیکن تیهدا

 . ببریددر روح 

و سپس  دیکن جادیخود ا یبا رهبر افراد را، اعتماد به نفس  باشید کلیسایی با جماعت سریع ارتباط یدنبال برقرار به

 .دیبرسان شیبه ستا بالفاصلهآنها را 

با همراه دروازه ها  قیطر از بدن کیبه عنوان را افراد  وجود دارد که یخاص روحانی یها کیها و تکن سرود

را با مسح خدا به عنوان  ییتوانا نیا دیبا پرستشرهبر . نزدیک می کندتجربه حضور خداوند  انتظارو  یشکرگذار

 .نماید جادیاتعیین شده ای که خدا به او داده  یها از مهارت یبخش

 

 شود یاگر آنها وارد نشوند چه م

 

حضور خداوند  به سمتبدن  کیشوند و به عنوان  یم "وارد" افراد همگی ایکه آ تشخیص دهید خیلی سریع

به  دیو بتوان دیغلبه کن یکه چگونه بر هر مانع بطلبید، از خداوند حکمت او را  نیستاگر اینطور کنند.  یحرکت م

 .دیبرو پیشسرعت 

 دیاموزیبه آنها ب محبت. با حرکت کنندبه حضور خدا  تا دیکن و تشویق بیترغ تیرا  با مراقبت از عدم محکوم آنها

. در دیروح باشد ، ببند انیاز جر یریجلوگ یرارا که ممکن است در تالش ب یکه چگونه وارد شوند. هر روح مانع

 .دیبرو یگرید سرودصورت لزوم به سراغ 

 

 تمایل ندارندکه  یکسان

 

 یکنند. برخ یو پرستش حرکت نم شیبه سمت ستا گرانیبا د همراه یادیز لیدالچرا برخی به که  میابیدر دیبا ما

 یاز خدا زندگ ینافرمان ای سرکشیباشند که در  ارانیایماندممکن است   گرید یباشند ، برخایماندار نممکن است 
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ممکن است فقط ندانند  ی. برخباشند بار غم و دلواپسی زیر ایدشمن  تیممکن است تحت محکوم برخیکنند.  یم

 .که چه کاری باید انجام دهند

با شکوه است که . چقدر شودشوند پرت  یکه وارد نم یبه کسان ، حواس شما  دی، نبا پرستشرهبر  کیعنوان  به

چشم را که  یکه کسان میاوقات ما مجبور یحال ، گاه نیشوند. با ا یبا هم وارد م گیهم دل ، کیبا  افرادهمه 

توان با  یاوقات م ی. بعضمیده ایمانداران قرار بدن یعنی جمعو تمام توجه خود را به  میریبگ دهیناد کنند یم پوشی

 ای داد آموزششتریمشارکت ب نهیآنها در زم به برخورد کرد و یصوصبه صورت خ گریزمان د کیافراد در  نیا

 .نمود تشویق

 دیچشم ها را باز نگه دار

 

شوند.  تیکه قرار است به پرستش هدا دیهست یافراد مسدود کردن، در حال  دیبند یکه چشمان خود را م یهنگام

در آن به  روحانیاز نظر  افراد که وضعیت و افتد یاز آنچه اتفاق م دی، رهبر با شیو ستا شیستا مراسم طی شدنبا 

 برند آگاه باشد. یسر م

آنها را بر عهده دارد قطع  یکه رهبر افرادیکه ارتباط خود را با  "شود از خود بی خوددر روح "چنان  دینبا رهبر

 یررهب یگریاست که شخص د یزمان ای ، وقترهبر در زمان پرستش یک  یبرا "در روح شدن غرق"کند. زمان 

 .را بر عهده دارد

است که  نیا پرستشرهبر  عطایایاز  ی. بخشدیکن قیو تشو رهبری، آنها را  افرادبا  یارتباط چشم یبرقرار با

 .وارد کند پرستش حقیقیبه  کلیسایی آنان را جماعت توجه کردن بههمزمان با 

 

 یدموعظه نکن

 

به  افراد آوردن یاوقات برا یکوتاه گاه یندرزها. پند و استین "موعظه"و پرستش زمان توقف و  شیهنگام ستا

و  شیبه حرکت روح القدس در ستا ماًیکه مستق یدرباره موارد صحبت. با کمک می کند شیستا ی ازسطح باالتر

 .دینکن آن صرف اخود ر یو وقت گرانبها دیرا قطع نکن مراسم انیکنند ، جر ینم یپرستش کمک
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 با اشتباهات مواجه شدن

 

. اگر دیاست. خود را محکوم نکن یریادگی ندیاز فرا یو اشتباه کردن بخش میهست "شاگرد"همه ما  دیاشته باشد ادیبه 

 .دیبرو شیکند پ یم تیکه خدا هدا یریو در مس دیصادق باش افرادبا  داشتیدخدا  خطایی نسبت به

 دیی. به او بگودیکنسپری دا با خ آن بارهدر کردن صحبتبا وقت خود را  ، در خلوت ، مراسم انیپس از پا گاهی

 یشتریشود مهارت ب یم جادیتا دفعه بعد که ا بطلبید فهم و درک او . ازدیشکست خورده ا دیکن یکجا احساس م

 .دیداشته باش تیهمان وضع تیریدر مد

ند! ک قیشما را تشو دیکه درست انجام داده ا ییبا شما صحبت کند و در مورد کارها او دیاز همه ، بگذار مهمتر

          دشمن را رداز جانب  تیکه محکوم یدر حالکند.  ییروح راهنما طریق هایشما را در ،  محبتاو با  دیبگذار

 .دیکن افتی، دستورالعمل او را دریدکن یم

   ۸:۱ انیروم .هستند یسیع حیکه درمس یبر آنان ستین محکومیتی چیه پس

 

 .درخواست کنیدو  بطلبیدرا خادم  رهبران ریسا ای شبان و مشورت در صورت لزوم ، مشاوره

 

 مراسم پرستش
 

 دیکن تشویقرا  افراد

 

 یفقط برا ای، عادت و رسوم  از روی دیبخوانند. آنها نبا سرودخداوند  یکه برا میکن تشویقرا  افراد که است خوب

 .وارد شونده حضور او ب کامالً  حقیقیکنند و در پرستش  شیخداوند را ستا دی. آنها بابخوانند سرود تفریح

 

 دیشروع کن یشکرگذار با

 

 .میحمد شو گاهیوارد جا دی، ابتدا با میکن شیکامالً خدا را ستا میبتوان نکهیاز ا قبل
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و نام او را متبارک  دیی! او را حمدگوحیاو با تسب یو به صحنها دییایاو باحمد ب یدروازه ها به   ۱00:4 ریمزام

 !دیخوان

 

 کنید حرکت شیستا سمت به

 

که  نجاستیخواهد شد. ا سپری "ها صحن"در  نجایدر ا می شودصرف  پرستشو  شیستا طیدر  زمانی که رینشتیب

 برکاتهمه  و با حالت های فیزیکی ، ستایشی حقیقی را به خاطر صدای خود را بر افرازندهرکدام از آنها  دیبا

 .تقدیم کنند خدا به جانباو  زیشگفت انگ

 

 دیوش مایل پرستشبه 

 

از و  قی، عم حقیقی یبه سمت پرستشرا  افراد کنیدو شروع  دیزمان او حساس باش به جهت ، به روح القدس نسبت

 .سوق دهید هست ، خدا نسبت به آنچه که  صمیم قلب

 دیکنپیروی مسح از 

 

ماده آ یرا برا یادیاگر زمان ز یحت دیخود را کنار بگذاراز پیش تعیین شده  یبرنامه ها را داشته باشید که لیمااین ت

 یبرا یتر یمدت زمان طوالن حتی اگر دیها را رد کن سروداز  ی. شما ممکن است بعضدیصرف کرده اآن  یساز

 .دکشبطول  گرید یها سرود

که  جایی. تا دیعجله نکن یبعد سرودبه برای رفتن ،  شروع به آمدن می کنداز روح القدس  یکه مسح قو یهنگام

را  یکه روح بتواند کار یتا زمان دیرا ادامه ده سرود. تکرار آن دیشو منتظر است ، آنجا افزایششدت مسح در حال 

سوق  پرستش درحضور او شدن به  کترینزدبه  ای،  واالتر یشیرا به ستا جلسه افرادِبرساند ،  انیدهد به پا یکه انجام م

 .دهید

 خداوند سرود

 

ترسان شده، برخداوند توکل  نندیرا ب نیچون ا یاریما را. بس یحمد خدا یعنیتازه در دهانم گذارد  یوسرود

   40:3 ریمزام .خواهند کرد
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   33:3 ریمزام .با آهنگ بلند دیبنواز کوی. ندییاوبسرا یتازه برا یسرود

 

دهد. از  یبه ما م ناخودآگاه  ی را دیجد یها سرود، خدا غالباً  میهمانطور که نسبت به روح القدس حساس هست

را که  یدیجد سرودهایفقط آن دسته از  می توان گفت ای شتریب ، ساهایاز کل یبرخ ابدی یم شیافزا نیآنجا که ا

 خوانند. یمرا شده است  داده خداوندتوسط 

 

 گفتاری عطایای

 

. غالباً کلیسایی به پیش ببریدجماعت  انیروح القدس را از م گفتاریِ عطایایِ عملکردِ ناخودآگاهِ و آزاد انِیجر

با  نبوت از طریق ایزبان  ترجمهو  ها زبان عطایای قیاز طر کهدهد  یم زمان را خدا این مناسب به جایمکث در 

 صحبت کند. قومش

 

از  دیمن جدا ساز یبرنابا و سولس را برا»روح القدس گفت:  بودند،یدر عبادت خدا و روزه مشغول م شانیا چون

   ۱3:2 اعمال «.آن خوانده ام یرا برا شانیبهر آن عمل که ا

 

را بوساطت روح، کالم  یکی رای. زشودیهرکس را ظهور روح بجهت منفعت عطا م یول   ۱0 - 7: ۱2 انیقرنت۱

 یرا نعمتها یگریبه همان روح و د مانیرا ا یکیرا کالم علم، بحسب همان روح. و  یگریو د شودیحکمت داده م

اقسام زبانها و  را یگریارواح و د زییتم را یکیرا نبوت و  یگریرا قوت معجزات ود یکیشفا دادن به همان روح. و 

  .را ترجمه زبانها یگرید

 

 د.نداشته باش سرود روحانی کی ایکتاب مقدس ، آیه از  کی،  کوتاه تشویقی کالم کیممکن است  برخی

ترسان شده، برخداوند توکل  نندیرا ب نیچون ا یاریما را. بس یحمد خدا یعنیتازه در دهانم گذارد  یوسرود

   40:3 ریمزام .د کردخواهن
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بیشتری افراد  که حفظ کند. در مجالس بزرگتر مراسم یخود را در همه زمان ها روحانیاقتدار  دیبا پرستشرهبر 

شناسایی و  یبرا ای، دست خود را باال ببرد  امغیپیک دادن  ارائه قبل از هر شخصاست که پسندیده تر  ،هستند 

 .دیایب رهبراناز  یکی نزد ، تشخیص آن

که توسط کل  یبه قدر ، بلند یبا صدا ای مثل بلندگو یصوت ستمیبا استفاده از س امغیاست الزم باشد پ نممک

 .اعالم شود شود دهیشن کلیسایی جماعت

 

 به جهت بنا شدن

 

 راست ، اما ه شایستهمشروع و  ی )مثل عطایا( ،کتاب مقدس تجلیانجام شود. هر  طرفین بنای یبرا دیبا امور همه

 باشد. کلیسایی کل جمع بنا و تقویت به جهت کهجام شود انطوری  دیبا چیزی

 

دارد،  یدارد، زبان یمیدارد، تعل یاز شما سرود یکیهر د،یکه جمع شو یاست که وقت نیبرادران مقصود ا یا پس

   ۱4:26 انیقرنت۱ .همه بجهت بنا بشود دیدارد، با یدارد، ترجمه ا یمکاشفه ا

 

 دیکن یخوددار شیاز تشو

 

 .ستین شیتشو و بانیباعث  خدا

  ۱4:33 انیقرنت۱ .مقدسان یساهایچنانکه در همه کل ،یسالمت یبلکه خدا ستین شیتشو یکه او خدا رایز

 

 تشویشو آن را از حالت  دیریرا بر عهده بگ تی، مسئول شد تشویش حرکت کردن به سمت شروع به مراسماگر 

 نی، بنابرا در حال صورت گرفتن است یچه اتفاق که دیده حی. در صورت لزوم ، مکث کرده و توضدیخارج کن

 .دیحرکت در روح استفاده کن حیآموزش روش صح یبرا زمان نیاز ا و دیرا روشن کن تیوضع
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 دیکن یخوددار انیجرقطع شدن  و مداخلهاز 

 

اندازه  به دیوجود داشته باشد ، رهبر با دخالتیدهد  یروح القدس در آن لحظه انجام م انیکه جر یدر کار اگر

 .را رفع کند، آن  انیجرمجدد دهد و بدون قطع  صیرا تشخ طیبالغ باشد که بتواند شرا یکاف

 

خدا  یکه نسبت به زمان بند دیریبگ ادی نی. همچنبه کار گیریدرا  " ارواح تشخیص " عطیه روحانیو  دیکن دعا

باشد که خارج از زمان  یروحان ودیک سر ایروح القدس  گفتاری عطیه بیانممکن است  دخالت نی. ادیحساس باش

 کامل خداوند ارائه شده است.

 

با و  با مالیمترا ماهرانه ،  مراسمداشته باشد تا  ری،  فضل و تدب حکمت اختیار ، ، جسارت ، مانیا دیبا پرستش رهبر

 روح القدس برگرداند. انیمسح و جر میانبه  محبت

 

 روح یگانگی

 

 میانو  جلسه درافراد  نی، ب کلیسایی خود و جماعت نیبی وحدتو  یگانگی،  پرستش رهبر انهماهر در یک ستایش

 حقیقیشود ، پرستش  یم تر یو قو یروح قو یگانگی نیکه ا هنگامیخواهد کرد.  جادیا ، کل بدن و روح القدس

 .جاری می شودخدا  سویبه  تر بزرگو  در وسعتی بزرگ

 

 زمان

 

 . اگر روحتوقف کند ، رهبران ای شبانشده توسط  نییتع یزمان پایان بازهدر هشدار داده شود تا  پرستشرهبر به  دیبا

 اجازهو هم  خود روح درآن را هم  دییتأ،  داشته باشیدو پرستش  ستایش ، یتر یبه مدت طوالن هدایت می کند که

 .دیکن فتای، درآن جلسه را بر عهده دارد  روحانی تیکه رهبر رهبری ای اشارة شبان کار را با نیانجام ا
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 یریگ جهینت

 

خداوند  از حضور یآرام پرستندگان به هر یک از پرستشو  شیستا مراسمخاتمه تا در  دیبه روح القدس حساس باش

به  یبا شکرگذاردروازه ها  طریق از ید تاکرد تیهدا را کلیسایی جماعت ، با مهارت نکهی. پس از ابیرون آیند

و  حقیقی ستشپریک خدا در  یمیو صم پر جاللبه حضور  یرا به آرام و سپس آنهاوارد شوند  ستایش یعال صحن

 .دیآورده ا خداآنها را در آغوش  اینکه یعنی یدمنتقل کرد از صمیم قلب 

، لحظه خاصهر  طیدر است  افتادن اتفاق در حال ایماندارو روح هر  جانکه در آنچه در  یخلل،  دیباش مراقب

 حضور او سکوت کند. جاللدر مدتی ،  می باشد پرستش خاتمه دادنحال در  که هر کس دی، بگذار دینکنایجاد 

 

شما به طرز  چونکرده است.  رییتغطی آن مراسم در  ها جانکه  دیفهم دی، خواه خاتمه می دهیدهمانطور که 

ث که باع دیسوق داده ا،  حقیقیو پرستش  شیستا ریوصف ناپذ خوشیِ ةرا به تجرب ایمانداران ریسا یماهرانه ا

 فراوان خود خداوند شده است. یخشنود
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 پانزدهمدرس  دوره کردن یبرا هایی پرسش

 

انجام دهد ، ذکر  پرستشو  ستایش مراسم قبل از آغاز دیبا پرستشرا که رهبر ماهر  یمقدمات (۱

 ؟ دیکن

 

 

 

 

 

 

 و شیاز ستا یشتریتواند افراد را در ابعاد ب یم پرستشرهبر  کیکه چگونه  بزنیدمثال  کی (2

 ؟کند تیهدا ی، به طور موثرتر پرستش

 

 

 

 

 

 

 

 ؟دیده حیتوض پرستش راو  ستایش در طی "از مسح یرویپ"منظور از  (3
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 آموزش کامل یسر کی
 

 مطالعه،  مطالعه یها گروه، کشنبهی مدارس لیانج ، مدارس لیانج ، مراکز آموزش یبرا یعال

 ی شخص

 یاری،بس میدان یکالم خدا را نم نکهیا لی. ما به دل6:4 الک شدندعدم دانش ه لیمن به دل قوم م،یخوان یهوشع م در

مجموعه  نی.امیداشته باش مانیبهشان ا میتوان ینم م،یشناس یرا که نم ییزهای.ما چمیخور یاز زمان ها شکست م

 .میکن یخدا زندگ یدر پادشاه قدرتو هم  یهم از نظر سالمت میبه وجود آمده تا ما بتوان یآموزش

با این  یدهنده زندگ رییو تغ قدرتمند ،یادیمجموعه بن نی.امیباش ماندارانیا یو معجزه کننده برا یقو یبدن دیبا ما

و معرفتِ تّامِ  مانیا یگانگیتا همه به ۱3  ح،یجسد مس یبنا یکار خدمت، برا به جهت ن،یمقدّس لیتکم یبرا هدف

 ۱3  - ۱2: 4 انی. افسسمیبرس حیمس یپسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازۀ قامت پُر

 .دهند یم را انجام عیسیِ خداوندکه کار  یماندارانیا تمام یبرا و 

 

 : می کنیم هیتوص کار نیا به جهتموضوعات را  نیبه شما خواندن ا ما

 .میهست چه کسی حیدر مس نکهیدانستن ا:  خلقت تازه شمایل

نیکی مطلق مکاشفه  نیا .ستیمتولد شدن چ دوباره ی.معنامیا خلق شده هدفی چه یکه ما برا دیکن کشف

 خداوند حِیمس شباهتبه  یبودن برا یو ناکاف یگیفروما ت،یمحکوم را از شکست در افکار گناه آلود، ماندارانی،ا

 .کند یآزاد م شدن

 

 .میباش روزمندیپ کیداده و  انیچگونگه به شکست پا: مانداریا اقتدار

قدم  دیجد دلیری کیبشر فاش کرد.در  یهدف جاودانه خود را برا، ندسلطنت کن دیکه خدا گفت بگذار یهنگام

 .بود یخواه روزیخود پ یروزانه و خدمت یدر زندگ ریو و ارواح شر طانیزد.تو در مقابل ش یخواه
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 .روح القدس هیهد قیاز طر: طبیعی فرا یزندگ

القدس را  حرو عطایایه عملکرد هر نه تا نحو کند ی.کمک مکندی بر قرار م یمیو صم دیروح القدس رابطه جد با

 .دیرا شعله ور ساز ایهدا نی،ا دیکن یفوق العاده ،مشتاقانه آرزو م یاز زندگ یدیجد ی.با ورود به زندگ دیکشف کن

 

 .فوق العاده داشتن یزندگ کی :مانیا

.وقت آن دیتمند رفتار کنخدا قدر یبرا دیتوان ی.چگونه مدیحرکت کن مانیدر قلمرو ا دیتوان یکه چگونه م دیاموزیب

 انیفوق العاده و نشان دادن عظمت خدا به جهان یقدم برداشتن در قلمروها یخود را برا مانیا مانداران،یاست که ا

 .بکار ببرند

 

 .خدا یو خدمت قدرت شفا بخش افتیدر : شفا دادن یخدا برا نیقوان

و شاگردان  خداوند حِی. خدمت مسکند یاده مو خدمت شفا آم افتیدر یرا برا مانیا محکم کالم، هیپا داشتن

 .دهد یشفا به ما م یبرا ییامروز الگو
 

 خدا شدن ةپرستند : و پرستش شیستا

عظمت کتاب  انیو ب جانیرا به ه ماندارانی.اکند یو پرستش آماده م شیستا یجاودانه خدا را براو  یابد هدف

 .میدر حضور خداوند را داشته باش یمیمآموزد که چگونه پرستش ص یکند.به ما م یم تیمقدس هدا

 

 حضور خدا :  جالل

 نی.اابدی یم ی.او در اطراف ما تجلمیجالل خدا را تجربه کن میتوان یم !می کنیم یزندگ یزیچه روز شگفت انگ در

 .دیاموزیب و دیتجربه کن آن را دیتوان یو چگونه م ستیجالل چ
 

 .به جهان ندیرس یخدا برا نقشة:  معجزههمراه با   بشارت

 یو معجزات شفا را در زندگ و نشانه ها عجایب میتوان یهستند م رسوالن در کتاب اعمال  که یمانند کسان زین ما

 .میاز برداشت محصول زمان آخر شو یم،قسمتیده یکه م یبا معجزه بشارت میتوان ی.ما ممیخود تجربه کن
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 .آورد یم نیآسمان را به زم :دعا

دعا کردن  شفاعت، قی.از طردیانجام ده نیزم یاراده خدا را در آسمان ،بر رو دیتوان یکه چگونه م دیکن کشف

 .دیده رییجهان را تغ یخودتان و حت یزندگ یتوان یم ، اتحادو  مانیا یدعا ،مطابق کالم
 

 رسوالن در کتاب اعمال  :سایکل یروزیپ

 کتاب نیجهنم بر آن غلبه نخواهد کرد.در ا یهاخود را بنا خواهم کرد و دروازه  یسایمن کل فرمود عیسیِ خداوند

 دیتجد یبرا ییالگو نیادر عمل است و بنابر هیاول یسایداستان کل ،رسوالن که چگونه کتاب اعمال  دید دی،خواه

 .امروز است یسایکل یو نشانه ها برا عجایب
 

 .نیها و معلم شبان ن،یها، مبشر ی،نبرسوالن  ی :خدمت عطایای

خدمت  یمردان خدا را برا سایدر کل دیبا ایهدا نیکه چگونه ا دی.کشف کندیبخش عطایاییه انسان ها ب عیسیِ خداوند

 .ابدیرا در تانیخدا در زندگ نقشةآماده کند.

 

 قیاز عهد عت ی:زندگ یبرا ییالگو

ها و  یبانقر ، ادیاع ح،یها در مورد آمدن مس ییشگویشود.پ یمطالعه زنده م نیخداوند در ا یادیو بن یغن قیحقا

 .دهند یخدا را نشان م یابد نقشة،همه  قیمعجزات عهد عت
 

 لیگ سیال و جو یا : کتاب سندگانینو

 .خداوند حِیمس یسیع  در نام !سلطه داشتن  یبرا هدف

 بیبر فر یروزیپ

 

 مطالعه یراهنماها

 کردن به جالل رخنه

 از شرارت یآزاد

 .دانلود در دسترس هستند یلعه برادفترچه راهنماها ،کتاب ها و راهنماها مطا تمام
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