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  سندهينو بارهدر

 ال يا . هستند مقدس كتاب سندگانينو و يالملل نيب معروف نيمعلم و سندگانينو ، سخنرانان ليگ سيجو و ال يا

 و ويراد قيطر از نفر ها ونيليم و نفر هزار صد از شيب يتيجمع به موعظه و ايدن كشور هشتاد به يرسالت يسفرها

 داشته فروش نسخه ونيليم پانزده از شيب آنها يها كتابچه و ها كتاب نيتر فروش پر.است داشته ونيزيتلو

 .رديگ يم قرار استفاده مورد نارهايسم و ليانج مدارس در و شده ترجمه ياريبس يها زبان به آنها يها نوشته.است

 يندگز در آنها يريتصو و يصوت ينوارها و نوشتن ، سي،تدر ايپو موعظه با خدا كالم ردهندهييتغ و قدرتمند قيحقا

 .است انفجار حال در گرانيد

     كشف ماندارانيا رايز ، شود يم تجربه آنها پرستش و شيستا ينارهايسم در خداوند جالل زيانگ شگفت حضور

 ، مانداريا اقتدار درباره آنها ميتعال از يرويپ با ياريبس. شوند خدا يميصم و يواقع يها پرستنده چگونه كه كنند يم

 .اند كرده كشف را شجاعت و يروزيپ جيمه و ديجد بعد

 وارد ، شود يم يجار آنها دست از كه يشفابخش قدرت با تا است داده آموزش را ماندارانيا از ياريبس لزيگ

 يايعطا نه تمام يا العاده فوق صورت به توانند يم كه اند آموخته ياريبس. شوند خود خداوند العاده فوق خدمت

 . ببرند بكار خود خدمات و رهروزم يزندگ در را القدس روح

 فلسفه يدكترا مدرك يدارا نيهمچن ال يا.هستند اتياله ارشد يكارشناس مدرك يدارا سيجو و ال يا ، دو هر

 و خداوند يِسيع بر متمركز خدا، كالم بر يمبتن كامل طور به آنها خدمت. است ژنيو يحيمس دانشگاه از اتياله

 .شود يم داده آموزش ، القدس روح قدرت در و راسخ مانيا

   معجزات و بيعجا ها، نشانه قدرتمند مسح با آنها ميتعل و موعظه.است پدر محبت قلب از يشينما آنها خدمت

 جلسات در كه يكسان از ياريبس.شود يم دهيد خدا قدرت تحت امواج در آنها از ياريبس كه است همراه شفابخش

  .كنند يم تجربه را خدا قدرت و جالل زا يزيانگ شگفت يها ،جلوه كنند يم شركت آنها
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  شاگردان و نيمعلم با يسخن
  

  ادي آنها.داشت خواهد آموز دانش هر يزندگ بر دوباره ي،تسلط مانداريا كي اقتدار مورد در قدرتمند مطالعه نيا

 با ماندارانيا. كنند شروع را يروزيپ يزندگ ، مبارزات تمام در و بگذارند كنار را باخت چگونه كه رنديگ يم

 و جسارت باعث مطالعه نيا.رنديگ يم زهيانگ هستند يكس چه حيمس خداوند يِسيع در نكهيا درباره ديجد مكاشفه

  .شد خواهد شاگردان يزندگ در يروزيپ يبرا نانياطم

 چقدر هر.ديكن گوش اي تماشا نهيزم نيا در را يريتصو اي يصوت ينوارها ميكن يم شنهاديدوره،پ نيا سيتدر از قبل

 از قيحقا نيا اندازه همان د،بهيكن آغشته يروحان جنگ و مانداريا اقتدار مورد در خدا كالم قيتحق به را خود شتريب

 به قيحقا نيا انتقال هنگام را مطالب يكل طرح كتاب نيا. شد خواهد وارد شما روح به و آمده رونيب شما فكر

  .دهد يم ارائه شما استفاده يبرا گرانيد

  شاگردان، كه يافراد ريسا اي موارد نيا سندهينو.است موثر آموزش يبرا ضرورت كي ،يشخص يزندگ ريتصاو

  .كند يساز ريتصو را خود يغن اتيتجرب معلم تا است نكرده حذف كار نيا از را هستند آنها با ارتباط به قادر

 در كه يهنگام اموزد،ويب ما به را زيچ همه تا است آمده كه است القدس روح نيا كه داشت خاطر به ديبا شهيهم

  .ميباش القدس روح قوت از پر ديبا شهيم،هميكن يم سيتدر كه يزمان اي ميهست مطالعه حال

 اريبس يخانگ يها گروه و كشنبهي مدارس ، مقدس كتاب ،مدارس يگروه اي يشخص مطالعات يبرا مطالعه نيا

 داشته را اهنمار دفترچه نيا از ييها نسخه ليتحص دوره طول در شاگرد هم و معلم هم كه است مهم.است يعال

  .باشند

 به ماندارانيا زيتجه يبرا يعمل يابزارها ديتول وقف را خود يزندگ ليگ سيجو و ال يا دكتر

 يبرا العاده خارق و روزيپ يزندگ ارتقاء آنها خواسته و اند نموده خداوند يِسيع يكارها انجام

  ستا يحيمس بلوغ سطوح تمام در مانداريا هر
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 ادداشتي يبرا يخال يجا ما .است شده نوشته كردن خالصه و كردن تأمل ، كردن ديتاك مورد در ها كتاب نيبهتر

 در شما به و است شده يطراح ، يبررس يبرا عيسر مرجع ستميس كي با قالب نيا.ميا داده قرار شما نظرات و ها

   :نوشت موتائوسيت به پولس .كند يم كمك گريد سطوح افتني

  

 و اعتماد مورد كه بسپار يكسان به يا دهيشن من از ياريبس شاهدان حضور در كه را يسخنان و. 2:2 موتاؤسيت دوم

   باشند گرانيد ميتعل به قادر

  

 شده يطراح) يخدمت توسعه ستميس( MINDS قالب در مقدس كتاب يعمل يمشاركت دوره كي عنوان به دوره نيا

 ، يزندگ در شرفتيپ يبرا مفهوم نيا .باشد يم ، شده يزير برنامه يريادگي يبرا ژهيو ردكيرو كي كه.است

 دوره نيا توانند يم كتاب نيا از استفاده با يقبل انيدانشجو.است شده يطراح  شاگردان ندهيآ سيتدر و ها خدمت

  .دهند آموزش گرانيد به يراحت به را
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  درس اول

  خدا جاللِ به ايب

 
   

 يها دوره در القدس روح. ميا كرده تجربه را خدا روح قيطر از ياديز يروحان يها يداريب ، رياخ يها سال در

 شدن اءياح از ييها فصل و يتازگ از ييها صلف و دهيگردان باز سايكل به را قتيحق يتر ميعظ و شتريب اسيمق با رياخ

 با يا تازه رابطه و مكاشفه وارد ، نبودند يراض "شهيهم مثل سايكل" از  ، گريد كه ياريبس. است داشته بر در را

 افتيدر را القدس روح ديتعم ياريبس ، رياخ يروحان يها يداريب نيا يط در. شدند خداوند حيمس يسيع شخص

 ياريبس. نمودند القدس روح يايعطا همه در عملكرد به شروع و شدند پر قدرت به نيعل ياعل از ياريبس ، اند كرده

 ياريبس ، خداوند يروحان يها يداريب نيا در. كنند نبوت به شروع و بشنوند را خدا يصدا چگونه كه اند گرفته ادي

  . اند داشته را خود يها خدمت در نينهمچ و روزانه يزندگ در العاده خارق معجزات ريسا و شفا تجربة آنها از

  

 يا كلمه هر اگر كه ميهست باور نيا بر ما. دارد وجود زهايچ نيا از شيب شهيهم كه ميدار مانيا ما ، ها نيا همه با

 كلمه ، كند فيتوص وجه نيبهتر به ميشو يم آن وارد ما امروزه كه را خدا روح يروحان يها يداريب بتواند

 تا. ميبرس خدا جالل كمال و كامل درك و شناخت به ما از كي هر كه است نيا مطالعه نيا زا هدف. است "جالل"

 همانطور و. ميكن كشف را جالل يقلمرو در كردن يزندگ لهيبوس ، شده ليتبد و العاده فوق يزندگ لذت ما همه

 ما با زين افراد از ياريبس نگاهآ كند يم مكشوف جالل يخدا عنوان به را خود او ، رديگ يم قرار ما بر خدا جالل كه

   .كرد خواهند تجربه و كشف را خداوند يعال حضور
 

  خدا جاللِ درباره ييها نبوت
  

  يحج لهيوس به* 

  بود خواهد تر ميعظ نشينخست ازجالل آخر جالل كه گفت او. ديد را خدا جالل ياياح ينب يحج
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 ماندهيباق كه شما انيم در ستيك: گفت شده، نازل ينب يحج بواسطه خداوند كالم هفتم، ماه كمي و ستيب روز در

            زيناچ شما نظر در ايآ د؟ينمايم چگونه شما نظر در االن پس باشد؟ دهيد نشينخست جالل در را خانه نيوا

 نيا كه ديگويم وتيصبا هوهي و خواهندآمد امتها عيجم لتيفض و ساخت خواهم متزلزل را امتها يتمام و د؟ينما ينم

 بود خواهد تر ميعظ نشينخست ازجالل خانه نيا آخر جالل: ديگويم وتيصبا هوهي. ساخت خواهم پر ازجالل را خانه

  9 ,  7 ,  3 ,  2:1 يحج. است نيا وتيصبا هوهي قول. ديبخش خواهم را يسالمت مكان، نيا در و

  

  اياشع لهيوس به* 

  .است مملو او جالل از نيزم يتمام كه دزنن يم اديفر گريكدي با فرشتگان كه ديشن ينب ياياشع

  

. بود پر يو يدامنها از كليه و بود، نشسته يعال و بلند يكرس بر كه دميراد خداوند مرد، پادشاه ايعز كه يسال در

 بادو و ديپوشانيم را خود يرو آنها از دو با و داشت، بال شش آنها از كي هر كه بودند ستادهيا آن يباال نيسراف و

 هوهي قدوس قدوس قدوس«: گفتيم زده، صدا را يگريد يكي و. نمود يپروازم دو با و ديپوشانيم را خود يهايپا

  3 – 6:1 اياشع» .است مملو او جالل از نيزم يتمام وت،يصبا

  

  حبقوق لهيوس به* 

 نيا ، نجاستيا اكنون هم خدا جالل .نمود نبوت ديآ يم ندهيآ در كه خداوند جالل شناخت درباره ينب حبقوق

  .ديايب ندهيدرآ بود قرار كه است جالل آن فهم و شناخت

  

  2:14 حبقوق. سازديم مستور را ايدر آبها كه ينحو به شد خواهد مملو خداوند جالل معرفت از جهان كه رايز
  

  ؟ ستيچ جالل
  

. است جالل آن مظهر يعني جالل پادشاه ، خداوند يِسيع و است جالل روح القدس روح. است جالل يخدا ، خدا

  .ميكن فيتعر را آن ميتوان يم چگونه ست؟يچ جالل نيا ميبدان كه است مهم نيبنابرا
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 خدا حضور

 يمختلف طرق به جالل نيا و شده ظاهر مقدس كتاب سراسر در جالل نيا و. خداست حضور شدن آشكار ، جالل

 .است شده انينما

 تابش به اشاره ، است درخشان نور اي  يدرخشندگ ، شكوه ،  جالل. است مشابه جالل يبرا يوناني و يعبر فيتعار

  ).درخشان منبع كي از تابش(
 

 Shekinah  نايشك

  

  .است "خدا حضور درخشان ابر" يمعنا به ، Shekinah نايشك ، يعبر كلمه
  

  سوزان يآتش مانند* 

 آن ابر روز وشش گرفت، قرار نايس كوه بر خداوند جالل و. گرفت فرو را كوه ابر برآمد، كوه فراز به يموس چون و

 نظر در سوزنده آتش مثل خداوند، جالل منظر و. درداد ندا ابر انيم از را يموس ن،يهفتم روز و د،يپوشان را

  17 – 15:24 خروج. بود كوه برقله لياسرائيبن
  

  شب در آتش– روز در ابر* 

 د،يدرآ مالقات ةميخ به نتوانست يموس و. ساخت پر را مسكن وندخدا جالل و ديپوشان را مالقات ةميخ ابر، آنگاه

 يباال از ابر چون ل،ياسرائ يبن يسفرها ةهم در. بود ساخته پر را مسكن خداوند جالل و بود ساكن آن بر ابر رايز

 ابر كه يروز تا كردند ينم متيعز زين آنان خاست، يبرنم اگر و كردند، يم متيعز آنان خاست، يبرم مسكن

 يرو بر خداوند ابرِ روز هنگام آنان، ةهم دگانيد برابر در ل،ياسرائ خاندان يسفرها ةهم در سان، نيبد. زديبرخ

  38 – 34:40 خروج.ابر در آتش شب، هنگام و بود مسكن

  

Doxa  
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 و گاهيجا كي ، است حالت نيتر مجلل و نيتر شكوه با  doxa. است "جالل" يمعنا به doxa يوناني كلمه

 و حيمس كامل يواالمقام نيا. خداوند حيمس در ماندارانيا به شده داده وعده بركت از كامل گاهيجا ، يعال يسكو

 .اوست يپادشاه عظمت

  .ميهست doxa به doxa از اي ، جالل به جالل از رفتن حال در اكنون هم ما كه ديگو يم خدا كالم
  

 متبدل صورت همان به تاجالل جالل از م،ينگريم نهيآ در را خداوند جالل نقابيب چهره با چون ما همه كنيل

  3:18 انيقرنت٢.است روح كه خداوند از چنانكه م،يشويم

  
Kabod  

  

 يمعنا به كه بود kabod يعبر كلمه ، گرفت يم قرار استفاده مورد قيعت عهد در ، جالل يبرا  اكثراً كه يا كلمه

 يا يواالمقام زين و  يبزرگ ، عظمت ، شكوه ، عزت ، توجه قابل يبرتر به اشاره ، است "بودن نيسنگ" اي "وزن"

  .باشد  او ستةيشا و سزاوار ما پرستش و شيستا تا دهد يم نسبت خداوند به كه

  

  شد آنجا وارد توان ينم كه ييجا* 

 و ديسوزان را حيذبا و يسوختن يها يقربان آمده، فرود آسمان از آتش شد، فارغ كردن دعا از مانيسل چون و

 خداوند خانه هوهي جالل رايز شوند، داخل نتوانستند خداوند خانه به كاهنان و. مملوساخت را خانه خداوند لجال

   2 - 7:1 خيتوار٢.بود پركرده را

  

  كند يم متوقف را خدمت* 

 چون و صداآمدند، به خداوند حيتسب و حمد در آواز كي نفربه كي مثل انيمغن و نوازان كرنا چون كه شد واقع پس

 كه رايز است كوين او كه حمدگفتند را خداوند و خواندند بلند آواز به يقيموس آالت ريسا و سنجها و كرناها با

 خدمت يبرا نتوانستند ابر سبب به كاهنان و. شد پر ابر از خداوند خانه يعني خانه آنگاه است، تاابداالباد او رحمت

   14 - 13:5 خيتوار٢.دبو كرده راپر خدا خانه هوهي جالل كه رايز ستنديبا

  

  باشد يم وزن يدارا جالل* 
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 و ادهيز ما يبرا را جالل يجاودان بار است، يلحظها يبرا كه ما سبك زحمت نيا كه رايز  4: 17 انيقرنت دوم

  .كند يم دايپ ادهيز

  

  

  افراد كردن بلند يبرا يقدرت* 

 بلند يعيطب يقلمرو از را ما تواند يم روح . وردآ ياندرون صحن به و كرد بلند واقعاً را او كه گفت ينب اليحزق

  .است گريد "يعيطب" مكان كي به "يعيطب" مكان كي از زين نيا اما ، ببرد جالل يقلمرو به كرده

  

   43:5 اليحزق.ساخت مملو را خانه خداوند جالل نكيا و آورد ياندرون صحن به برداشته، مرا روح و

  

  ستاديا  مقابلش در توان ينم* 

 معبد كه يجالل يعني kabod ليدل به كاهن ،) شد معبد وارد خدا حضور (آوردند را  عهد صندوق آنها كه يامهنگ

  .دينما خدمت و ستديبا توانست ينم ، بود كرده پر را

  

  شود يم كردن غش  باعث *

  10:10 اليدان .ديزانيبرخ ميدستها كف و زانو دو بر مرا و نمود لمس مرا يدست ناگاه كه  :نوشت اليدان

  

  شود يم افتادن باعث* 

 خانه خداوند جالل نكيا و ستمينگر و آورد خانه يرو شيپ يشمال دروازه راه از مرا پس   :نوشت ينب اليحزق

  44:4 اليحزق.درافتادم خود يبرو و بود ساخته مملو را خداوند

  

  .است رممكنيغ ستادنيا كه مينيب يم ، شود يم ظاهر جالل kabod يوقت ، اغلب

  

 به» د؟يطلب يرام كه«: گفت شانيا به آمده، رونيب شود، اوواقع بر ستيبايم آنچه از بود آگاه نكهيا با يسيع آنگاه

 شانيا با زين بود او مكنندهيتسل كه هوداي و» !هستم من«: گفت شانيبد يسيع» !را يناصر يسيع«: دادند جواب او

  6 - 4:18 وحناي .افتادند نيزم بر گشته،بر » هستم، من«: گفت شانيبد چون پس. بود ستادهيا
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 ديايب ابر مانند تواند يم* 

  .آمد ابر كي مانند جالل مانيسل معبد وقف زمان در

. درآوردند انيكروب يبالها ريز االقداس درقدس يعني خانه، محراب در مكانش به را خداوند عهد تابوت كاهنان و

 به نتوانستند ابر بهسبب كاهنان و. ساخت پر را خداوند خانه ابر، آمدند رونيب قدس از كاهنان چون كه شد واقع و

   11 - 10 ,  8:6 پادشاهان١.بود كرده پر را خداوند خانه هوه،ي جالل كه رايز ستند،يبا خدمت جهت

  

 ديايب آتش مانند تواند يم* 

  .ختير فرو خدا آتش ، مانيسل وقف يدعا انيپا در

  

 و ديسوزان را حيذبا و يسوختن يها يقربان آمده، فرود آسمان از آتش شد، فارغ كردن دعا از مانيسل چون و

 خداوند خانه هوهي جالل رايز شوند، نتوانستندداخل خداوند خانه به كاهنان و. مملوساخت را خانه خداوند جالل

 دند،يد بود يم خانه بر كه را خداوند جالل و Ĥمديم فرود كه را آتش لياسرائيبن يتمام چون و. بود پركرده را

 تا او رحمت كه رايز كواست،ين او كه گفتند حمد را خداوند نموده، وسجده نهادند سنگفرش بر نيزم به را خود يرو

   3 - 1:7 خيتوار٢ .است ابداالباد

  

  جالل جنبه دو
  

  يارتباط ريغ جالل* 

 يم مكاتبه انسان با كه را آنچه و) يارتباط ريغ جالل (دارد يم نگه خود يبرا كه را آنچه ، دارد جنبه دو خدا جالل

  ).يارتباط جالل (كند

  

 نخواهم دهيتراش يبتها به را شيخو شيستا و گريد يكس به را خود جالل و. است نيهم من اسم و هستم هوهي من

  42:8 اياشع.داد

  

  .ميبده او به را نامش جالل كه ميباش مراقب ديبا كه است ليدل نيهم به
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  29:2 ريمزام.ديكن سجده تيقدوس نتيز در را خداوند. ديينما ديتمج او ماس جالل به را خداوند

  

 او اسم جالل به را خداوند! ديينما فيتوص قوت و جالل به را خداوند! ديينما فيتوص را خداوند قومها ليقبا يا

   8 - 7:96 ريمزام! دييايب او يصحنها به و دياوريب هيهد! ديينما فيتوص

  

  6:13 يمت است تو آن از ابداآلباد تا جالل و قوت و ملكوت رايز....  

  

 يارتباط جالل*

  .ديآفر نيزم نيا يرو بر آن ساختن ظاهر و تجربه يبرا را بشر او كه است يجالل ، يارتباط جالل
 

Ichabod  

  
Ichabod مقابل نقطه kabod رفته دست از جالل يعني. است. 

  .شد گرفته انينيفلسط توسط ، بود خدا جالل دهنده نشان كه دعه صندوق ، كردند گناه لياسرائ قوم كه يهنگام

  

 شده گرفته خدا تابوت چونكه ،»شد ليزا لياسرائ از جالل«: گفت نهاده، نام خابوديا را وپسر  22 - 21:4 ليسموئ١

   «.است شده خداگرفته تابوت كه رايز شد ليزا لياسرائ از جالل«: گفت پس. شوهرش و شوهرش پدر بهسبب و بود

  

 و انيحيمس از ياريبس يزندگ در زين نيا ، است رفته آنان انيم از) جالل ( Ichabod كه است شرم باعث نيا

 يزيچ آن هرگز ، نشود بازگردانده ميا شده دهيآفر آن يبرا كه يجالل تا. است صادق امروز يساهايكل از ياريبس

  .ميا شده خلق شيبرا كه ميستين

  

  جالل و قدرت
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  .شوند يم آشكار گريكدي با خدا جالل و قدرت ، مقدس كتاب طبق

 خشك نيزم در تو مشتاق جسدم و تواست تشنه من جان. ديطلب خواهم را سحرتو در. يهست من يخدا تو خدا، يا

   2 -  1:63 ريمزام.كنم مشاهده را تو جالل و قوت تا كردم نظر تو بر قدس در چنانكه. Ĥبيب تشنه

  145:11 ريمزام .كننديم تيراحكا تو ييتوانا و نديگويم سخن تو ملكوت جالل درباره

  

  6:13 يمت است تو آن از ابداآلباد تا جالل و قوت و ملكوت رايز....  

  

  13:26 مرقس .ديĤيم ابرها بر ميعظ وجالل قوت با كه ننديب را انسان پسر آنگاه

  

  1:25 هوداي نيآم. ابداآلباد تا و اآلن باد، قدرت و ييتوانا و عظمت و جالل را ما دهندة نجات و واحد يخدا يعني

  

 نيچن آنهاست، در هرآنچه با است،يدر در و نيزم ريز و نيزم بر و آسمان در كه يمخلوق هر دميشن سپس

  5:13 مكاشفه «.باد بره و نينش تخت آنِ از ابد تا ،قدرت و جالل و حرمت، و شيستا«: كه سرودند يم

  

  15:8 مكاشفه .... شد، دود از آكنده خدا قدرت و جالل به معبد و

  

 قوت و اكرام و جالل و نجات! اهيهللو«: گفتنديم كه آسمان در ريكث يازگروه بلند يآواز چون دميشن آن از بعد و

  19:1 مكاشفه است، ما يخدا آن از
  

   .ميكن عمل يشتريب قدرت با كه ميباش داشته انتظار ميتوان يم ، ميكن حركت جالل يقلمرو سمت به هرچه

  

  جالل يخدا
  

  پدر يخدا
  

  است ميعظ او جالل *
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   :نوشت خدا جالل عظمت از داود

  138:5 ريمزام.است ميعظ خداوند جالل كه رايز د،ييخواهندسرا را خداوند يها قيطر و

  

  ذوالجالل پدر*

   :دينام ذوجالل پدر را او رسول پولس

 به خود معرفت در را كشف و حكمت روح است، ذوالجالل پدر كه حيمس يسيع ما خداوند يتاخدا 1:17 انيافسس

  .ديفرما عطا شما

  

  جالل يخدا* 

  .شود يم ادي جالل يخدا عنوان به او از ، رسوالن اعمال در

 قبل بود رهيجز در كه يوقت شد ظاهر ميابراه ما پدر بر جالل پر يخدا. ديده گوش پدران، و برادران يا«: گفت او

   7:2 اعمال .حران در توقفش از

  

  القدس روح يخدا
  

  جالل روحِ* 

   :كرد ادي جالل روح عنوان به القدس روح از رسول پطرس

 آرام شما بر خدا وروح جالل روح كه رايز شما خوشابحال د،يكشيم ييرسوا حيمس نام بخاطر اگر 4:14 پطرس١

  .رديگيم
  

  پسر يخدا
  

 .دارد اشاره جالل و خداوند يِسيع به كه دارد وجود قسمت پانزده از شيب

 

 جالل پادشاه*

   :كرد نبوت جالل پادشاه عنوان به خداوند يِسيع مورد در داود



18 

 

  24:7 ريمزام !شود داخل جالل پادشاه تا ديشو برافراشته يابد يدرها يا! ديبرافراز را خود يسرها دروازهها يا

  

  

  جالل ديام*

  :است جالل ديام ما در خداوند يِسيع كه گفت رسول پولس

  .است جالل ديام و شما در حيمس آن كه امتها انيدرم سر نيا جالل دولت ستيچ كه بشناساند نمودتا اراده خدا كه

  1:27 انيكولس

  

  جالل خداوند*

   :كرد ادي جالل خداوند عنوان به يسيع از رسول عقوبي

   2:1 عقوبي.ديمدار ينيظاهرب با را جالل خداوند ح،يمس يسيع ما خداوند مانيا من، برادران يا

  

  شود دهيد شد يم كه يجالل* 

  .پدر گانهي پسر ستهيشا يجالل م،يديد را او جالل و يراست و ضيف پراز شد، ساكن ما انيم و ديگرد جسم كلمه و

  1:14 وحناي

  

 شد آشكار معجزات در كه يجالل* 

  .شد انينما معجزات در خداوند يِسيع جالل كه گفت رسول يوحناي

 او به شاگردانش و ظاهركرد را خود جالل و گشت صادر ليجل يدرقانا يسيع از كه است يمعجزات يابتدا نيا و

   2:11 وحناي.آوردند مانيا

  

 جالل و نور* 

   :جالل هم و است نور هم خداوند يِسيع

. است بره چراغش و سازديم منور را آن خدا جالل كه رايدهدز ييروشنا را آن ماه اي آفتاب كه ندارد اجيشهراحت و

 دروازه و. درآورد خواهند آن به را خود اكرام و جالل جهان، پادشاهان و خواهندبود سالك نورش در امتها و
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 داخل آن به را امتها عزت و جالل و. بود نخواهد آنجا در شب كه رايز بود نخواهد بسته روز در شيها

   26 -  23:21 مكاشفه .خواهندساخت

  

  

 جالل شناخت* 

   :بشناساند ما به را خود جالل تا ديتابان ما قلب در را خود نور خداوند

 در خدا جالل معرفت نور تا ديدرخش ما يدلها در كه است همان د،يدرخش ظلمت از تانور گفت كه ييخدا رايز

  4:6 انيقرنت٢ .بدرخشد ما از حيمس يسيع چهره

  

 جالل درخشش*

  .است پدر جالل درخشش ندخداو يِسيع

  

 آخر اميا نيا در نمود، تكلم ما پدران به ايانب بوساطت مختلف يها قيطر و متعدد اقسام به سلف زمان در كه خدا

 درخشش كه د؛يراآفر عالمها او لهيبوس و داد قرار موجودات عيجم وارث را او كه شد متكلم خود پسر بوساطت ما به

 اتمام به را گناهان طهارت چون بوده، موجودات همه حامل خود قوت كلمه به و بوده جوهرش خاتم و جاللش

  3 – 1:1 انيعبران بنشست، نييعل ياعل در ايكبر راست بهدست د،يرسان

  

 )مايس (أتيه رييتغ* 

   :افتي) مايس (أتيه رييتغ جالل در خداوند يِسيع

  

. كند دعا تا برآمد يكوه برفراز برداشته را عقوبي و وحناي و پطرس كه بود گذشته روز هشت به بيقر كالم نيا از و

 و يموس يعني مرد دو ناگاه كه. شد درخشان و دياوسف لباس و گشت متبدل او چهره اتيه كرد يدعام چون و

 واقع مياورشل در يزود به ستيبا يم كه او رحلت درباره شده ظاهر يجالل اتيه به و. كردند مالقات يو با اسيال

 يو با كه را مرد دو آن و او جالل شده داريب پس. ربود در خواب را شيرفقا و پطرس اما. كردند يگفتگوم شود

   32 - 28:9 لوقا .دنديد بودند،
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 مرگ از زيرستاخ* 

  .كرد ادي پدر يخدا جالل عنوان به امر نيا از رسول پولس و برخاست مرگ از القدس روح قدرت با يسيع

 مردگان از پدر جالل به حيمس كه يقسم نيهم به آنكه تا ميشد دفن او با م،يافتي ديتعم او موت در چونكه پس

  6:4 انيروم.ميينما رفتار اتيح يتازگ در زين ما برخاست،

 ديآ يم جالل با خداوند يِسيع* 

   :گردد يبرم جالل با خداوند يِسيع كه نوشت رسول يلوقا

  21:27 لوقا.ديآ يم ميعظ جالل و قوت با شده سوار يابر بر كه ديد خواهند را انسان پسر آنگاه و

  

 او كماالت در جالل شدن انينما* 

 جالل . محبت و قضاوت ، رحمت ، دانش ، قدرت ، حكمت : شود يم انينما او كماالت از كي هر در خدا جالل

   :شد دهيد ليدان توسط كه است خداوند شاهانه يواالمقام و شكوه ، عظمت ، عزت دهنده نشان خدا

  

 پشم مثل سرش يمو و ديسف برف مثل او لباس و فرمود جلوس امياال ميوقد شد برقرار هايكرس تا كردم يم ظرن و

 رونياوب يرو شيپ از شده، يجار آتش از ينهر. بود ملتهب آتش آن يچرخها و آتش يها اوشعله عرش و پاك

 دفترها و شد برپا وانيد. بودند ستادهيا يو حضور به كرور وكرورها كردنديم خدمت را او هزار هزاران. آمد

  10 -  9:7 اليدان.ديگرد گشوده

  

 يو حضور به را او و ديرس امياال مينزدقد و آمد آسمان يابرها با انسان پسر مثل نكيا و ستمينگر شب يايرو در و

 او سلطنت. ندينما خدمت را او زبانها و امتها و قومها عيتاجم شد داده او به ملكوت و جالل و سلطنت و. آوردند

   14 -  13:7 اليدان.شد نخواهد ليزا او ملكوت و است زواليب و يجاودان سلطنت

  

 كنند يم آشكار را خدا جالل فرشتگان* 

  .سازند آشكار را او جالل تا اند شده دهيآفر فرشتگان

  

  18:1 مكاشفه.دش منور او جالل به نيزم و داشت ميعظ قدرت كه شد نازل ازآسمان گريد يفرشتها دميد آن از بعد
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   2:9 لوقا.گشتند ترسان تيبغا و ديتاب شانيا گرد بر خداوند ييايكبر و ظاهرشد شانيا بر خداوند فرشته ناگاه

  

  

  ميا شده خلق او جالل يبرا
  

 بر را او اللج پر كماالت بود قرار و بودند شده ملبس او جالل با آنها . شدند دهيآفر خدا جالل يبرا حوا و آدم

 .افرازند بر نيزم نيا يرو

 او جالل به ملبس گريد آنها . رفت آنان انيم از خدا جالل ، مردند يروحان نظر از ، كردند گناه آنها كه يهنگام

  .بودند برهنه كه رايز گشتند پنهان خدا از و شدند خجل آنها و. نبودند
 

  باشند، يم قاصر خدا جالل واز اند كرده گناه همه رايز 3:23 انيروم
 

  .شوند يم زنده همه خداوند حِيمس در كه ديگو يم ما به رسول پولس. نكرد رها حالت نيا در را بشر خدا

  

  15:22 انيقرنت١ .گشت خواهند زنده زهمهين حيمس در رنديميم همه آدم در چنانكه و

  

  گرداند يم جالل وارد را پسران
 

 به را ما او ، ما خالق عنوان به. گرداند يم خدا جاللِ وارد را ياديز اندختر و پسران ، خود مرگ با خداوند يِسيع

  .گرداند يم باز ، ميشد خلق آن يبرا كه يهدف

  

 جالل تاج موت زحمت به كه را يسيع يعني م،ينيبيم شد كمتر فرشتگان از ياندك كه را او اما  10 - 9:2 انيعبران

 يو از و همه يبخاطرو كه را او رايز. بچشد را موت ذائقه همه يابر خدا ضيف به تا شد نهاده يو سر بر واكرام

 كامل دردها به را شانيا نجات سيرئ كه بود ستهيشا ،گردانديم جالل وارد را اريبس پسران چون باشد،يم زيهمهچ

  .گرداند
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  .است شده دهيآفر خدا جالل يبرا  ، دارد مانيا خداوند يسيع به كه يهركس

  

 ساخته و نموده رامصور او و دهيآفر شيخو جالل جهت به را او و شود دهينام من اسم به را ركهه يعني 43:7 اياشع

  «.باشم

  

  .ميهست او جالل شيستا ما

  

 اراده يرا موافق را زهايهمهچ كه. او قصد برحسب ميگشت نيمع شيپ چنانكه م،يشدها او راثيم يو در زين ما كه

   12 -  11:1 انيافسس .شود ستوده او جالل م،يبوديم حيمس به دواريام اول كه ما از تا. كنديم خود

  

  يخاك ظروف
 

  .كند آشكار گرانيد به ، خود يخاك ظروف يعني ما قيطر از را خود جالل است گرفته ميتصم خدا
 

  :نوشت باره نيا در اياشع

 يكيتار نكيا رايز. است دهيگرد طالع تو بر خداوند جالل و آمده تو نور رايز شو درخشان و زيبرخ 2 – 1:60 اياشع

 ظاهرخواهد تو بر يو جالل و نمود خواهد توطلوع بر خداوند اما ديپوشان خواهد را فيطوا ظيغل ظلمت و را جهان

  .شد
  

   :دهد يم حيتوض شتريب ما به موضوع نيا درباره رسول پولس و

  

 در خدا جالل معرفت نور تا ديدرخش ما يدلها در كه است همان د،يدرخش ظلمت از تانور گفت كه ييخدا رايز

 از نه باشد خدا آن از قوت يتابرتر ميدار يخاك ظروف در را نهيخز نيا كنيل. بدرخشد ما از حيمس يسيع چهره

   7 -  6:4 انيقرنت٢ .ما جانب
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  جالل از سطح اي مرحله سه
 

 .ميهست جالل از سطح اي مرحله سه شاهد ما

  .كنند يم تجربه را او جالل ، زيانگ شگفت يتجل و  ميعظ يخوش با ياريبس امروزه كه يسطح   :جالل
 

 يتجل آن در كه ييجا است جالل از يبزرگتر سطح نيا. ميرو يم آنجا به يگاه امروزه كه يسطح   :مضاعف جالل

  .ميكن يم تجربه را جالل يقلمرو از تر ميعظ و زيانگ رتيح
 

 كه همانطور كرد خواهد پر را نيزم تمام او جالل شناخت كه ييجا است آخر زمان يبرا جالل نيا  :تر ميعظ جالل

  .شد خواهد منعكس ما در خداوند يِسيع جالل كه ييجا. پوشاند يم را ايدر آبها

  

   :نوشت باره نيا در رسول پولس

 متبدل صورت همان به تاجالل جالل از م،ينگريم نهيآ در را خداوند جالل نقابيب چهره با چون ما همه كنيل

  3:18 انيقرنت٢.است روح كه خداوند از چنانكه م،يشويم

  

 .شود ظاهر ما در جاللش اتيتجل همه با خداوند يِسيع كه باشد نيا ديبا ما خواست

 انسانها همه كه باشد يقدرت و جالل بلكه ، دهد بركت را ما فقط نه  كه شد خواهد حاصل يجالل به ما اقياشت آنگاه

  .ميا شده خلق آن يبرا كه است يهدف نيا. بكشاند او سمت به را
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  اول درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  ؟ ديسيبنو مقدس كتاب از هيآ سه حداقل از استفاده با را جالل از خود فيتوص)  1

  

  

  

  

  

  اند؟ خورده ونديپ هم به مقدس كتاب در جالل و قدرت چگونه ) 2

  

  

  

  

  

  

  ؟ ديبزن مثال سه شود؟ يم دهيكش ريتصو به جالل با ارتباط در اوندخد يِسيع چگونه) 3
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 درس دوم

  جدا شدن به جهت جالل
 

 ديشو داخل تا دييآ رونيب

 

  :نوشت انيقرنت به رسول پولس

 خواهم را شما من و ديمكن لمس را نجس زيچ چيه. ديشو جدا و دييآ رونيب شانيا انيم از«: ديگو يم خداوند پس،

  6:17 انيقرنت٢»“  .ترفيپذ

  

 خواهد وجود ، شود يم ما مانع كه ييزهايچ ياريبس از يكيزيف ييجدا كي ميشو وارد خدا جالل به ميبخواه يوقت

    :نوشت انيعبران كتاب سندهينو. داشت

  

 در تاستقام با و ميكن دور خود از چد،يپ يم ما يپا و دست به آسان كه را گناه هر و ياضاف بارِ هر دييايب... 

  12:1 انيعبران  ”.ميبدو است، شده مقرر ما يبرا كه يا مسابقه

  

 .باشد ما احساسات اي  و همراهان ، اعمال تواند يم كرده اشاره آن به انيعبران كتاب سندهينو كه يبار

 

  ها نشانه از يديجد شروع
  

  .بود لياسرائ قوم يبرا ها نشانه از يديجد آغاز نيا ، شد ظاهر يموس به آتش ةشعل در يا بوته در خداوند يوقت

  

 ور شعله بوته كه ديد يموس. شد ظاهر او بر آتش ةشعل در يا بوته درون از خداوند ةفرشت آنجا، در 3-2:3 خروج

 چرا بوته نميبب و بنگرم را شگفت امر نيا تا شوم يم سو بدان«: ديشياند خود با پس. سوزد ينم يول است،

  ”«.دسوز ينم



26 

 

    

 را سرخ يايدر خدا چگونه كه ميخوان يم سپس . داشت همراه به را شد وارد مصر مردم بر كه ييبال ده ، معجزه نيا

 و روز در هيسا نمودن ايمه لهيوس به ابانيب در را آنها ابر چگونه ، داد ييرها مصر از را لياسرائ قوم و شكافت هم از

 .بود همراه معجزات با آنها سفر تمام. رساند غذا و آب آنها به خداوند. كند يم تيهدا گرما جهت به شب در آتش

 يخاص يها نشانه كه فرمود خدا ، بدهد او به را عتيشر تا كشاند نايس كوه يباال به را يموس خداوند كه يهنگام اما

   .شود يم داده آنان به كه دارد وجود قوم آوردن مانيا و دنيشن يبرا

  

  كند يم صحبت ابر در خدا
  

 همواره و م،يگو يم سخن تو با من كه بشنوند قوم تا ميآ يم تو نزد ظيغل يابر در من نكيا«: گفت يموس به خداوند

  19:9 خروج  ”.بازگفت خداوند به را قوم سخنان يموس آنگاه» .باشند داشته اعتماد تو به

  

 لرزش -  آتش -  دود - پوريش يصدا -  ظيغل يابر - برق و رعد

 

 خدا و. كند يم صحبت يموس با و است كوه در خدا كه نداشت وجود قوم ذهن در يديترد ، عالئم داشتن ادامه با

  .اورنديب مانيا آنها تا دهد يم انجام كارها نيا همه بود گفته يموس به

  

 ندانچ د،يرس گوش به كَرِنا بلند بس آواز و گشت داريپد كوه بر ظيغل يابر و درگرفت برق و رعد سوم روز صبح

  19:16 خروج  ”!دنديلرز خود بر همه بودند، اردوگاه در كه يقوم كه

  

 باال كوره دود همچون آن دود. بود شده نازل آن بر آتش در خداوند رايز بود، گرفته فرا دود را نايس كوه

  19:18 خروج  ”.ديلرز يم شدت به كوه يتمام و رفت، يم

  

  قوم پاسخ و واكنش
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 يعيطب ماوراء  شدن شكافته. بود آمده انيمصر سر بر كه ييبالها . ديشينديب بودند دهيد ليسرائا قوم كه آنچه همه به

 و پوريش يصدا ، دود ، ظيغل يابرها ، برق و رعد اكنون و ، يدنيآشام آب العاده خارق شدن ايمه. سرخ يايدر

 قوم. شد انجام آنان جهت به كه يمداوم معجزات با يحت ، خدا وجود يها اثبات نيا تمام با يحت . كوه لرزش

   !است تصور و باور قابل ريغ. كنند پرستش را آن و كنند سجده ، بسازند ييطال يا گوساله دادند حيترج
  

: گفتند شانيا آنگاه. درآورد شده ختهير يا گوساله صورت به و داد شكل قلم با گرفته، شانيا دست از را آن هارون

  32:4 خروج  ”«.آوردند رونيب مصر نيسرزم از را تو كه تو انيخدا هستند نهايا ل،ياسرائ يا«

  

 فساد ،يآورد در به مصر نيسرزم از كه تو قوم رايز آ، فرود درنگ يب«: گفت يموس به خداوند آنگاه  :7 هيآ

  ”.اند كرده

  

 وجود به ميعظ يقوم تو از آنگاه. بسوزانم را شانيا شده، ور شعله آنها بر خشمم تا واگذار مرا اكنون : 10 هيآ

  ”«.آورد خواهم

    

 به را انگشتانمان و ميبخوان را قسمت نيا ميتوان يم كند؟ نابود را آنها بخواهد خدا كه دارد وجود يتعجب يجا ايآ

 دييايب اما. دهند انجام را وحشتناك كار نيا توانستند يم آنها چگونه كه ميكن تعجب و ميريبگ نشانه آنها سمت

  .مياندازيب است داده رخ چهآن به قيدق ينگاه
 

 آن با ييآشنا كه ديجد يمكان به و كردند ينم درك را آن آنها  كه ديجد يريمس به را آنها او. بود آنها رهبر يموس

 يموس. داد قرار پوشش تحت را ياديز يها نسل كه. بودند مصر در سال صد 400 لياسرائ يبن. برد يم نداشتند

 يشخص رابطه او. بود شده خطاب خدا لهيوس به يموس. كرد يم تيهدا ، شناختند ينم كه ييخدا پرستش به را آنها

  .نكردند را كار نيا آنها اما ، داشت خدا با

  

 بعد روز و بود گذاشته قدم خود رامونيپ يها يآشفتگ نيا همه در او. است مرده يموس كردند يم فكر احتماالً آنها

 ، پرداختند انيخدا پرستش به دوباره ، ساختند را ييطال گوساله اآنه كه يهنگام .رفت يم شيپ آن در روز
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. بودند گرفته ادي خود نيوالد از كه يا وهيش . بودند گرفته ادي مصر كشور در را خود يزندگ تمام كه يهمانطور

 . بودند گرفته ادي خود مادربزرگ و پدربزرگ از كه يا وهيش يحت

  .كند تر درك قابل را افتاده اتفاق آنچه شود يم باعث يول ، كند ينم كم آنان گناه از را يزيچ ها نيا

 خواهند يم  آنها ايآ دهند؟ ينم انجام را كار همان ، كنند يم انكار را القدس روح قدرت كه ياريبس امروزه ايآ

 يها يداريب سمت به حركت يجا به آنها ايآ ؟ كنند پرستش است راحت شانيبرا كه يا وهيش به فقط را خدا

  دهند؟ ينم ادامه خود اقوام يها روش و راه به ، القدس روح ديجد يروحان

  

 شود گرفته ديبا كه يميتصم
 

  گرفت ميتصم يموس
  

 اش خانواده از را او ، باشد داشته يانتخاب نكهيا از قبل يحت. كرد رها را زهايچ از يليخ ، خود يزندگ در يموس

 نيا از وجود نيا با و شد خوانده فرعون دختر پسر او. شود شناور لين رودخانه در تا دادند قرار يسبد در و گرفتند

 اما ، داد ليتشك يا خانواده آنجا در و نمود پا بر صحرا در يراحت يزندگ او. كرد نظر صرف ثروت و قدرت همه

 .نمود اطاعت ، كرد خطاب آنجا از را او خدا يوقت

 قوم گفت خداوند كه يهنگام . ديگرد آماده و انتخاب خدا توسط كه است رهبر كي از يميعظ نمونه يموس

 يبرا او. نشد ميتسل يموس ، كرد خواهد جاديا بزرگ و ديجد يقوم يموس تيذر از و كرد خواهد نابود را لياسرائ

   . كرد شفاعت مردمش

  

 ينيسرزم به و ،يبرآورد مصر نيسرزم زا كه قوم نيا و تو كن، ترك را مكان نيا«: گفت يموس به خداوند آنگاه

 را ام فرشته من. ديبخش خواهم تو نسل به را آن“: گفتم و كردم ادي سوگند عقوبي و اسحاق م،يابراه يبرا كه برآ

 به. راند خواهم رونيب را انيبوسيِ و انيحو ان،يفرِز ان،يتّيح ان،ياَمور ان،يكنعان و فرستاد خواهم تو يرو شيپ

 را تو مبادا ،يگردنكش يقوم رايز آمد، نخواهم تو انيم در من اما. است يجار آن در شهد و ريش كه آبر ينيسرزم

  3-1:33 خروج  ”«.سازم هالك راه نيب در
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 عنوان به او از خداوند رايز است نبوده يا فرشته هر فرشته آن و ، فرستد يم آنها با را يا فرشته او كه فرمود خدا

   :داد پاسخ خداوند به يموس اما. است كرده ادي "من فرشته"

  33:15 خروج  ”.مبر نجايا از را ما د،ياين ما با تو يرو اگر«
 

  .دهد ادامه او بدون نشد حاضر كه بود خدا حضور خواستار چنان او
 

 ديبرگز را خدا حضور*

       ، قوم از شدن جدا با طفق. كند منتقل اردوگاه از خارج به را مالقات مهيخ شد مجبور يموس ، قوم گناه خاطر به

 .بماند يباق دائماً او بر خدا جالل كه شد يم

  

 نيا او. كند پا بر آن، از دور يكم اردوگاه، از رونيب را آن و رديبرگ يا مهيخ كه بود نيا بر عادت را يموس ،يبار

 هرگاه. رفت يم بود، دوگاهار از رونيب كه مهيخ آن به بود خداوند طالب كه هر. خواند يم مالقات ةميخ را مهيخ

 تا را يموس و ستادند،يا يم خود ةميخ در به كي هر برخاسته، يجملگ قوم رفت، يم رونيب مهيخ آن يسو به يموس

 و آمد يم فرود ابر ستون شد، يم داخل مهيخ به يموس يوقت. كردند يم نظاره شد، يم مهيخ آن داخل كه يهنگام

 مهيخ در به ستادهيا را ابر ستون قوم ةهم كه يهنگام. گفت يم سخن يموس با خدا و ستاديا يم مهيخ درِ به

 گفت، يم سخن رو در رو يموس با خداوند. كردند يم پرستش خود ةميخ در به كي هر برخاسته، يهمگ دند،يد يم

 ن،نو پسر وشَع،ي جوانش خادم يول گشت، يبازم اردوگاه به يموس سپس. ديبگو سخن خود دوست با يكس چنانكه

  11- 7:33 خروج  ”.كرد ينم ترك را مهيخ
 

 نام به را تو و يا افتهي ضيف نظرم در رايز كرد، خواهم يا گفته كه زين را كار نيا«: گفت يموس به خداوند

  33:17 خروج  ”«.شناسم يم

  

 زند يم اديفر او قلب* 

  .خواست يم خدا از شتريب شهيمه يموس ".بده نشان من به را خود جالل" ، گفت او. نبود يراض هنوز يموس اما

  

  33:18 خروج  ”«.ييبنما من بر را خود جالل نكهيا تمنا«: گفت يموس آنگاه
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 آمد خدا جالل* 

  .آمد يموس بر او جالل خدا حضور در

 آگاه كوه، از آمدن فرود هنگام به اما. آمد فرود نايس كوه از داشت دست در را شهادت لوح دو كه يحال در يموس

 را يموس لياسرائ يبن ةهم و هارون چون. است درخشان خداوند با گفتن سخن سبب به اش چهره پوست كه نبود

  30- 29:34 خروج  ”.نديايب او كينزد دنديترس پس. ديدرخش يم اش چهره پوست دند،يد

  

  يموس چون و.  ديكش خود  يرو بر  ينقاب شد، فارغ  شانيا با گفتن سخن از  يموس چون و 35  -  33: 34 خروج

 ، آمده  رونيب پس. او آمدن  رونيب تا  داشت يبرم را نقاب كند، گفتگو  يو با كه شد يم داخل خداوند حضور به

 او ةچهر پوست كه دنديد يم را  يموس  يرو  لياسرائ يبن و.   گفت يم  لياسرائ يبن به بود، شده امر  يو به آنچه

    . رفت يم او  يگفتگو  يبرا كه  يوقت تا د،يكش يم باز خود  يرو به را نقاب  يموس پس. درخشد يم

  

 يشتريب خواهش اما ، بود خدا دوست يموس. شود يم محسوب ما يبرا بزرگ چالش كي امروز يموس يزندگ

 خدا خود حضور ديبا كه گفت يموس ، برود آنها با تا فرستد يم را خود فرشته او كه گفت خدا يوقت يحت. داشت

 نيا جز را يزيچ چيه ، سازد جدا ، كند يم جدا خدا از را او كه يكس هر و زيچ هر از را خودش بود حاضر او. باشد

  .كرد ينم قبول
  

  ميابراه ميتصم
 

  .كرد صحبت او با خداوند كه شد آغاز يزمان ميابراه يزندگ يمقدس كتاب تيحكا

  

  ينيزم  يبسو خود پدر ةخان از و  شيخو دمول از و خود،  تيوال از«:  گفت ابرام به خداوند و 3  -  1: 12 شيدايپ  

  يخواه بركت تو و ، سازم بزرگ را تو نام و ، دهم بركت را تو و كنم دايپ  ميعظ  يامت تو از و  شو،  رونيب دهم نشان تو به كه

  ليقبا  عيجم تو از و. خواند ملعون را تو آنكه به كنم لعنت و خوانند، مبارك را تو كه  يآنان به دهم بركت و.  بود

  ». افتي خواهند بركت جهان
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 كرد انتخاب را خدا از اطاعت او كه شد شروع يزمان از زيچ همه اما ، داد ارائه يزيانگ شگفت انتخاب ابرام به خدا

  .شد خارج بود آن در كه يكشور از و

  

  قيعت عهد امبرانيپ

  
 الزم چگونه خداوند كه ميابيدر و ميده قرار العهمط مورد قيعت عهد در يگريد از پس يكي را امبرانيپ ميتوان يم ما

 را خدا كينزد از تا سازند جدا را خود كه بود يضرور چقدر ، كنند فدا و يقربان را زهايچ از يليخ ها آن دانست

  .بشناسند
  

  دهنده ديتعم ييحي
  

 از او تولد از قبل يحت كه ميدان يم اما ، بود كرده جدا لياسرائ قوم از را خود چگونه ييحي كه نشده گفته ما به

  .بود شده جدا زين يعاد و يعيطب حالت

  

 پر مادر، شكم از يحت. زند لب مسكرات گريد اي شراب به هرگز دينبا ييحي. بود خواهد بزرگ خداوند نظر در رايز

  1:15 لوقا  ”بود، خواهد القدس روح از

  

   :ميخوان يم يمت ليانج در

 رايز ديكن توبه«: گفت يم و كرد يم موعظه هيهودي ابانيب در او. كرد ظهور دهنده ديتعم ييحي روزها آن در

 ابانيب در كه آن يندا«: ديگو يم اش درباره ينب ياياشع كه است همان نيا» !است شده كينزد آسمان يپادشاه

 و داشت تن بر شتر شمپ از جامه ييحي»  !ديساز هموار را او يقهايطر! ديكن آماده را خداوند راه“: آورد يبرم اديفر

  4- 1:3 يمتّ  ”.بود ييصحرا عسل و ملخ خوراكش و بست، يم كمر بر نيچرم يكمربند

  

 .كرد جدا خورد يم آنچه و ديپوش يم آنچه در را خود يحت او. رفت ابانيب به و كرد جدا مردم از را خود ييحي

 "برد؟ يم لذت ملخ ردنخو و شتر پشم دنيپوش از ييحي ديكن يم فكر ايآ" ، بپرسد ديشا يكي
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 يبرا او كه بود يا نهيهز از يبخش نيا اما. باشد برده لذت كار نيا از او كنم ينم فكر ، ميده يم پاسخ ما ، نه

  .نمود پرداخت خود يزندگ بر خدا دعوت به يوفادار

  

  خدا پسر ، خداوند يِسيع
 

 كي عنوان به و ديايب تا كند ترك را آسمان اللج همه كه ندارد وجود خداوند يِسيع از تريقو يا نمونه چيه البته

 به انسان كي عنوان به و كرد جدا خود تيالوه يايمزا و حقوق تمام از را خود او. كند يزندگ نيزم نيا در انسان

  .آمد نيزم نيا

  

 كرده، يخال را خود كنيل نشمرد، متيغن را بودن برابر خدا با بود، خدا صورت در چون كه 7  - 6: 2 انيپيليف

  شد؛ مردمان شباهت در و رفتيپذ را غالم صورت
 

 ما ميتصم

 

    ليتبد يزندگ سبك كي به كه هستند يمداوم ماتيتصم بلكه ، شوند ينم اتخاذ بار كي فقط ماتيتصم از ياريبس

  :فرمود ما به خطاب خداوند يِسيع. شوند يم

 

  6:3 يمتّ  ”نشود، آگاه كند، يم استتر دست آنچه از چپت دست كه كن چنان ،يده يم صدقه چون تو پس
 

  :د ي گويپولس رسول م

 خدا جالل يبرا را همه گر،يد كار هر خواه و دنينوش خواه خوردن، خواه د،يكن يم چه هر پس” 10:31 انيقرنت١

 “.ديبكن

  

 يايدن به خدا جالل كنندة حمل و  ميبرسان كمال به را خود هدف پس ميده انجام تا شده خواسته ما از ييجدا كي

  .ميباش خود اطراف
 

  .ميريبگ را ميتصم همان كه خواهد يم ما همه از خدا و كرد روبرو رنديبگ ديبا كه يميتصم با را ها يلياسرائ وشعي
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 ديخواه عبادت را كه دينيبرگز خود يبرا امروز نيهم د،يكن عبادت را خداوند كه است ناپسند نظرتان در اگر و”

 در كه را انياَمور انيخدا خواه كردند، يم عبادت اردن يسو آن در پدرانتان كه را يانيخدا خواه كرد،

 24:15 وشعي»“  .كرد ميخواه عبادت را هوهي خاندانم، و من اما. ديبر يم سر به نشانيسرزم

  مقدس يزندگ
  

 از را خود ديبا ، ميكن تجربه را خداوند جالل و حضور است قرار اگر. ستين سازگار گناه با خدا جالل و حضور

  .ميبردار قدم و يزندگ خدا تيقدوس در تا ميكن پاك و جدا جسم يها يناپاك

  

   :نوشت رسول پولس

 را شما من و ديمكن لمس را نجس زيچ چيه. ديشو جدا و دييآ رونيب شانيا انيم از«: ديگو يم خداوند پس،”

 مطلق قادر خداوند بود، ديخواه راندخت و پسران مرا شما و بود خواهم پدر را شما من» «.رفتيپذ خواهم

 18- 17:6 انيقرنت٢»“  .ديگو يم

  

 از ترس با و مييبزدا روح و جسم يِناپاك هر از را خود دييايب است، ما آنِ از ها وعده نيا كه حال زان،يعز يا پس”

 7:1 انيقرنت٢“  .ميرسان كمال به را تقدس خدا،

 

   :كه كند يم انيب نگونهيا رسول پطرس

 ظهور هنگام به كه ديبنه يضيف بر كسرهي را خود ديام يشتنداريخو با ساخته، عمل ةآماد را خود ةشياند پس ”

 شكل تانيزندگ به جهالت دوران اليام ديمگذار گريد ع،يمط يفرزندان چون. شد خواهد عطا شما به حيمس يسيع

 كه چرا د؛يباش مقدس شيخو رفتار ةهم در زين شما است، خوانده فرا را شما كه قدوس آن همچون بلكه. دهد

  16-13:1 پطرس١»“  .قدوسم من رايز د،يباش مقدس « :است شده نوشته

  

  عقوبي نسل و تيذر
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  :نوشت رسول يوحناي. بپرستند يراست به را او كه است يكسان يايجو خدا

 خواهند پرستش يراست و روح در را پدر ن،يراست گانِپرستند كه است، دهيرس فرا اكنون هم و رسد، يم يزمان اما”

 يراست و روح در را او ديبا پرستندگانش و است روح خدا. است يپرستندگان نيچن يايجو پدر رايز كرد،

  24- 23:4 وحناي»“  .بپرستند

  خدا يرو دنيطلب
 

 را او يرو و نديجو يم را خداوند كه ينسل  آن ميباش عقوبي نسل يعني جالل نسل از يبخش كه است نيا ما هدف

  .ميبطلب را او ديبا زين ما ، بشناسد را خدا شتريب خواست يم شهيهم يموس كه همانطور.طلبند يم
 

  24:6 مزمور“  ساله. عقوبي يخدا يا تو، يرو ندگانيجو او، ةنديجو مردمان اند نينچنيا”
  

  :دهد يم ادامه داود

 27:8 مزمور“  .جست خواهم را تو يرو خداوندا،» !يبجو مرا يرو«: است گفته تو به او من، دل يا”

 

 تا باشم، ساكن خداوند ةخان در ام يزندگ يروزها ةهم كه: بود خواهم آن يپ در و ام، خواسته خداوند از زيچ كي”

  27:4 مزمور“  .ميبجو را پاسخم معبدش، در و بدوزم چشم خداوند ييبايز بر
 

  26:8 مزمور“  .را جاللت سكونت گاهيجا و دارم، يم دوست را تو ةخان محل خداوندا،”

  

  القدس روح شراكت
 

 ميسه القدس روح در و دنديچش را يآسمان موهبت آن طعم و گشتند منور بار كي كه آنان رايز” 6:4 انيعبران

 “شدند

 

 كه آورم دست به را يزيچ تا رانم يم شيپ به را خود بلكه ام، شده كامل اي ام افتهي دست نهايا به اكنون هم ميگو ينم”

  3:12 انيپيليف“  .آورد دست به مرا آن يبرا يسيع حيمس
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 پر حضور فقط بلكه ،  ميكن بسنده فرشته كي به كه ميستين حاضر يشگيهم روال مانند سايكل يبرا ما ، يموس مانند

  .ميطلب يم را خدا جالل
  

  
 

  روح در كردن يزندگ
 

 يروحان يداريب از يجزئ كه يكسان توسط اغلب ، دارند قرار خدا روح ديجد يِروحان يداريب وارد كه يكسان

 كه است راحت يليخ. است داشته صحت شهيهم نيا. رنديگ يم قرار تياذ و آزار مورد ، هستند خدا روح گذشتة

 در كردن يزندگ ، گروه نيا. مينرو ديگو يم خدا امروز آنچه سمت به و ميبمان شده تيتثب مكاشفه كي در

  .كنند يم يزندگ جسم يقلمرو در آنها اكنون يول  كردند آغاز را روح يوقلمر

  

 زين امروز. داد يم آزار آمد ايدن به روح مدد به كه را او شد، زاده يبشر معمولِ ةويش به كه يپسر زمان، آن در”

 4:29 انيغالط“  .است نيچن

 

 ست،ين دركشان به قادر و است، جهالت نظرش در رايز رديپذ ينم را خدا روح به مربوط امور ينفسان انسان اما”

  2:14 انيقرنت١“  .است سريم يروحان يدگاهيد از تنها آنها ةدربار درست قضاوت كه چرا

  

  شدن دگرگون
 

  .برساند يتر ميعظ جالل به يحت را ما تا كند يم عمل ما يزندگ در خدا ، جفاها و تياذ و آزار نيا انيم در

  

 رنجها آن با كه آورد يم ارمغان به مانيبرا يابد يجالل ما يگذرا و يجزئ يرنجها رايز” 4:17 انيقرنت٢

 “.ستين ريپذ اسيق

 

 قهرمانِ برساند، جالل به را اريبس پسران نكهيا يبرا دارد، وجود او ةواسط به و او يبرا زيچ همه كه خدا بود جا به”

  2:10 انيعبران“  .گرداند كامل رنج، تحمل راه از را شانيا نجات
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 :كند يم دگرگون را ما او جالل

 به جالل از ر،يتصو همان صورت به م،ينگر يم ،يا نهيآ در چنانكه را، خداوند جالل نقاب، يب ةچهر با كه ما ةهم و”

  3:18 انيقرنت٢“  .است روح كه رديگ يم سرچشمه خداوند از نيا و م؛يشو يم دگرگون فزونتر يجالل

  

 :است دهيبخش ما به را خود جالل او

 17:22 وحناي“  م؛يهست كي ما چنانكه گردند، كي تا دميبخش شانيبد ،يديبخش من به كه را يجالل من و”

 

  :ميهست او جالل پر يسايكل ما

 بيع يب و مقدس بلكه نداشته، گريد ينقص و نيچ و لك چيه كه سازد حاضر خود نزد را درخشان ييسايكل و”

  5:27 انياَفسس“  .باشد
 

 گردد طالع او اللج بگذار

   

 بركت و ميعظ يخوش و شوند يم دهيكش او جالل به يعيطب فرا طور به ياريبس ، شود يم انينما ما بر او جالل يوقت

 .ندينما يم حاصل فراوان

 

 را نيزم يكيتار نكيا رايز. است كرده طلوع تو بر خداوند جالل و آمده، تو نور كه رايز شو، درخشان و زيبرخ”

 تو بر او جالل و كرد، خواهد طلوع تو بر خداوند اما. ديپوشان خواهد را قومها ظيغل ظلمت و گرفت، خواهد فرو

 به را خود چشمان. تو طلوع درخشش يسو به پادشاهان و آمد، خواهند تو نور يسو به قومها. شد خواهد انينما

 و آمد، خواهند دوردستها از انتپسر ند؛يآ يم تو نزد آمده، گرد همه شانيا: نيبب و برافراز شيخو اطراف

. ديلرز خواهد يشاد فرط از دلت و د،يدرخش يخواه و ديد يخواه آنگاه. شد خواهند حمل آغوش در دخترانت

  5-1:60 اياشع“  .ديرس خواهد تو به قومها دولت و شد، خواهد واگذار تو به اهايدر ثروت
  

 :كرد اشاره نور نيا به زين رسول يلوقا

 كه يوقت مثل بود، خواهد روشن اش همه باشد، نداشته ظلمت يذرها و باشد روشن تو جسم يتمام گاههر ن،يبنابرا

  11:36 لوقا. دهد يم ييروشنا را تو خود، تابش به چراغ
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  او جالل يبرا اقياشت و ليتما

 

  داد انجام يموس كه همانطور*

  .داشت را او جالل اقياشت چگونه يموس كه ديآور ادي به

 33:18 خروج»“   .ييبنما من بر را خود جالل نكهيا تمنا«: گفت يموس آنگاه”

 

  داد انجام داود كه همانطور*

   :داشت را او جالل اقياشت داود

  26:8 مزمور“  .را جاللت سكونت گاهيجا و دارم، يم دوست را تو ةخان محل خداوندا،”

  

  داد انجام خداوند يِسيع كه همانطور*

 داشت را او لجال اقياشت خداوند يِسيع

 تو زين پسرت تا ده جالل را پسرت. است دهيرس ساعت پدر،«: گفت و ستينگر آسمان به يسيع سخنان، نيا از پس”

 17:1 وحناي“  .دهد جالل را

  

  .نش جهان نزد تو داشتمي كه قبل از آفري پدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جالليو اآلن تو ا 17:5 وحناي

  

  :ن را داشت كه جاللش را به ما بدهدياق اي خداوند اشتيِسيع

  .ميك هستيك باشند چنانكه ما يشان دادم تا ي به اي را كه به من دادي من جالل17:22 وحناي

  

باشم تا جالل مرا كه به من  ي كه من ميي با من باشند در جايا  كه به من دادهيخواهم آنان ي پدر ميا 17:24 وحناي

  .ي جهان محبت نموديش از بنايرا پرا كه مينند، زي ببيا داده

  افت جالليدر* 

  . او است  در مكان يو شادمان ؛ قوت  است يحضور و به   مجد و جالل16: 27خ ياول توار
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   روحيگانگي
  

ت مواجه شده بود ، دعا كرد ي تمام بشري برايك قرباني خداوند با مصلوب شدن به عنوان يِسي كه عي هنگاميحت

  . دهد ، تا او بتواند خدا را جالل بخشدكه خدا او را جالل

  

  افتي خداوند جالل يِسي پدر در عيخدا* 

. ده استي پدر ساعت رسين را گفت، چشمان خود را به طرف آسمان بلند كرده، گفت، اي چون ايسيع  17:1 وحناي

  .ز تو را جالل دهديپسر خود را جالل بده تا پسرت ن

  

و اآلن .  دمي تا بكنم، به كمال رساني را كه به من سپرديو را جالل دادم و كارن تي زمي من بر رو5  -  4: 17وحنا ي

  .نش جهان نزد تو داشتمي كه قبل از آفري پدر مرا نزد خود جالل ده، به همان جالليتو ا
 

 .افتي خداوند در ما جالل يِسيع* 

  .ابدي خواهد درما جالل ي خداوند فرمود كه ميِسيع

 كه به ي كسانيكنم، بلكه از برا ي جهان درخواست نميكنم و برا ينها درخواست ميبجهت ا من 10  -  9: 17وحنا ي

و آنچه ازآنِ من است از آنِ تو است و آنچه از آنِ تو است از آنِ من است . باشند يرا كه از آنِ تو مي، زيا من داده

  .ام افتهيو در آنها جالل 

  

  دن جالل خود به ما يبخش* 

مان يشان به من ايلة كالم ايوس ز كه بهي آنها نيكنم، بلكه برا ينها فقط سوال مي اي و نه برا22  - 20: 17وحنا ي

ك باشند تا جهان يز در ما يشان ني و من در تو، تا اي پدر، در من هستيك گردند چنانكه تو ايتا همه .  خواهند آورد

  .ميك هستيك باشند چنانكه ما يشان دادم تا ي ا بهي را كه به من داديو من جالل. يمان آرد كه تو مرا فرستاديا

  .مي نگريما تا ابد به جالل او م

باشم تا جالل مرا كه به من  ي كه من ميي با من باشند در جايا  كه به من دادهيخواهم آنان ي پدر ميا 17:24 وحناي

  .ي جهان محبت نموديش از بنايرا كه مرا پينند، زي ببيا داده
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  اوتشنه خدا و جالل 
 

م ، به همان قدر ي كه تشنه باشيم؟ به همانقدريم انجام دهينكه تشنه او باشي كمتر از ايم كاري توانيما چگونه م

  .م كرديافت خواهيدر

در سحر تو را . ي من هستي خدا، تو خدايا] هودا بودي ي كه در صحرايمزمور داود هنگام [2  - 1: 63مزمور 

چنانكه در قدس بر تو نظر . آب ينِ خشك تشنة بيت و جسدم مشتاق تو در زمجان من تشنة تو اس. ديخواهم طلب

  .كردم تا قوت و جالل تو را مشاهده كنم

  

 يد براياق شدي خدا جان من اشتياق دارد، همچنان اي آب شدت اشتي نهرهاي چنانكه آهو برا2  -  1: 42ر يمزام

  .م و به حضور خدا حاضر شوميايب ي، كه كي حيجان من تشنة خداست تشنة خدا2.  تو دارد

  

  .ر خواهند شديشان سيرا اي  خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت، ز5: 6 يل متيانج

  

  متمسك شدن به او 
 

  .م ي به او بچسبيا به عبارتي "م يمتمسك شو"د به  او يما با
  

د يكوشم بلكه شا ي آن مي در پيم، ولا تا به حال كامل شده باشينكه تا به حال به چنگ آورده ي  نه ا3: 12ان يپيليف

  .ز مرا بدست آورديح ني آن مسيآن را بدست آورم كه برا
  

  :سد ي نويداود م

  ... است دهيچسب  جان من به تو 63: 8ر يمزام

  

 ديشو آن داخل تا دييآ رونيب
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 ما در يآنچه خداوند برام تا وارد هر يم و جدا شوييايرون بيد بيما با. مين عبارت شروع كردين درس را با هميما ا

ت يد خود را از وضعيرد ، بايان ما قرار بگيبت خود در مينكه خداوند بتواند با جالل پر هيقبل از ا. مينظر دارد بشو

  :د ي گوياو م. ه كرده استيك مسابقه تشبين را به يان ايسنده كتاب عبرانينو. ميگره خورده به هم جدا كن

  

 را كه ما را ي گران و گناهبارم، هر ين اَبر شاهدان را گرداگرد خود داريز چنينكه ما نن چوي  بنابرا12: 1ان يعبران

  م،ي ما مقرّر شده است بدويش رويدان كه پيم و با صبر در آن ميچد، دور بكنيپ يسخت م

چ رسم و ي ، هيچ سازماني ، هيچ رابطه ايه. ن ما و خدا باشدين بار هر چه قدر باشد ، ارزش آن را ندارد كه بيا

 ما ي زندگي كه او براين ما و خدا و هدفيم بين را ندارد كه بگذاري به گذشته ، ارزش ايد و بنديچ قي  و هيرسوم

  .رنديدر نظر گرفته است ، قرار بگ

  

  :م ياعالم كن 14  - 13: 3ان يپيليف  پولس دريم همراه با گفته هاي توانيم ما ميم خود را گرفته ايما تصم

كنم كه آنچه در عقب است فراموش كرده و  يز ميك چيكن يام؛ ل برم كه من بدست آورده ي گمان نم برادران،يا

ح يكوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا كه در مس ي مقصد ميده،  در پيشتن را كشيش است، خوي آنچه در پيبه سو

  . استيسيع

  

  

  دوم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
 

  بود؟ يا نهيپرهز ميتصم نيا ايآ بود؟ چه يموس ميتصم اي نتخابا) ١
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  ؟ ديده ارائه  را عقوبي نسل مشخصات از مورد شش) 2

  

  

  

  درس سوم       

  خدا جاللِ به ورود

  

  يموس مهيخ
 

         مكاشفه ما يبرا يموس مهيخ توسط  ميشو وارد خدا حضور به ميتوان يم ما امروز ، آن موجب به كه يمراحل

 ةينما كي مهيخ نيا. بود "يآسمان يزهايچ هيسا و هيشب" يموس مهيخ ديگو يم انيعبران كتاب سندهينو  ، شود يم

 وارد خدا حضور پرشكوه جالل به ميتوان يم آن موجب به كه يمراحل ما يبرا امروز كه بود تيرو قابل و يكيزيف

  .كند يم مكاشفه را ميشو

  

 عازم كه يهنگام شد ملهم يموس چنانكه كنند، يم خدمت را يآسمان يزهايچ هيسا و هيبش شانيا و 8:5 انيعبران

 شد داده نشان تو به كوه در كه ينمونها آن به را زيهمهچ كه باش آگاه«: ديگويم بدو رايز بسازد، را مهيخ كه بود

  .يبساز
  

  يرونيب اطيح اي صحن
  

  ها دروازه قيطر از ورود
  

   100:4 ريمزام!ديخوان متبارك را او نام و دييحمدگو را او! حيتسب با او يصحنها به و دييايب باحمد او يها دروازه به
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              به ، است كرده ايمه ما يبرا او آنچه همه و خود ميعظ نجات يبرا خدا از يقلب يشكرگزار ابراز با ديبا ما

  .است خداوند حيمس يسيع قيطر از يورود راه اي دروازه.ميشو وارد او يها دروازه

  

  14:6 وحناي.ديآ ينم من لهيوس به جز پدر نزد چكسيه. هستم اتيح و يراست و راه من«: گفت بدو يسيع

 خداوند حضور پرشكوه جالل به را خود سفر ، خداوند حيمس يسيع شخص قيطر از نجات دروازه از عبور با ما

 ها دروازه درون فقط ، خداوند با كترينزد ارتباط يبرقرار و عبور يجا به اند دهدا حيترج ياريبس. ميكن يم آغاز

 .ستندين شاگرد هنوز اما ، هستند مانداريا آنها. كنند يزندگ

 به كينزد يِزندگ نه ، است دور از آنها رابطة. اند نشده وعده نيسرزم وارد هنوز اما اند كرده ترك را مصر آنها

 .خدا

   به يروحان  يقلمرو در نجايا يزندگ ادامه. شد يم دهيشن اطراف يصداها همه ، نبود يپوش سر يرونيب اطيح در

  .ميكن ينم محافظت ديآ يم واريد يرو از كه دشمن "نيآتش يرهايت" از ما كه است يمعن نيا

  

  گناه به نسبت بودن اريهوش
 

 ايدن كنار در يعبارت به كنند يزندگ ايدن در هم و مانيا در هم يعني متزلزل طور به  اند گرفته ميتصم  كه يكسان

 را عقب به برگشت به ليتما آنها. دارند قرار ايدن يها وسوسه و بيآس ، يسردرگم معرض در كنند يم يزندگ

  .كشند يم دست خود مانيا از نكهيا اي و دارند

  

  يسوختن يها يقربان مذبح
 

 .كند يم صحبت گناه بر يداور از زنبر. بود يبرنز حوضچه و يبرنز مذبح شامل يرونيب اطيح

 را ما گناه يداور خداوند يِسيع. بود گناه يها يقربان و يسالمت يها يقربان ، يسوختن يها يقربان محل يبرنز مذبح

  .گرفت خود دوش بر
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  يبرنز حوضچه
 

 .است خداوند يِسيع خون در ما ريتطه از يسمبل بود ريتطه رسومات يبرا يبرنز حوضچه

 از و  دهيبخش آن موجب به كه است كرده فراهم را يطيشرا خدا ، ميكن يم گناه مانداريا عنوان به يحت ، ما يوقت

  .ميشو يم پاك خود گناهان همه

 يناراست هر از را ما و امرزديب را ما گناهان تا است عادل و نيام او م،يكن اعتراف خود گناهان به اگر 1:9 وحناي١

  .سازد پاك

  

 .شود خدا قدوس حضور وارد تواند ينم گناه رايز ، ميبرو "االقداس قدس" به ميبخواه اگر  است يمهم امر نيا

 از فراتر ما خواهد يم خدا. است يداور و گناه يدائم يادآوري يروحان نظر از يرونيب اطيح در ماندن ، نيبنابرا

 با تيميصم از يتر قيعم مكان به ما خواهد يم او. ميبرو شيپ به  "يرونيب اطيح انيحيمس"عنوان به كردن يزندگ

 .ميشو وارد او

  لوط

  
   .كند يزندگ سدوم كنار در گرفت ميتصم كه است "يرونيب اطيح" انيحيمس از يا نمونه لوط

  

  13:12 شيدايپ.كرد نقل سدوم تا خودرا مهيخ و شد، ساكن يواد بالد در لوط و ماند، كنعان نيزم در ابرام

   13:13 شيدايپ.بودند خطاكار خداوند به و ريشر اريبس سدوم مردمان لكن

  

 .رنديگ يم قرار فشار تحت و شده وسوسه طانيش توسط يراحت به افراد نيا

 فراهم را طيشرا نيا كي هر يبرا خدا ، يرونيب اطيح در ، نكهيا با و دارند يا خورده شكست يزندگ غالباً آنها

 ، كهنه اغلب آنها يروحان يزندگ اما شوند خدا با شاركتم نيهمچن و تر مانهيصم ، كينزد رابطه وارد تا كرده

  .است قوت يب و فيضع ، راكد
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  )اقدس مكان (قدس
 

 عنوان به ما. كنند خدمت را خداوند تا شدند يم) اقدس مكان( قدس وارد روز هر كاهنان ، قيعت عهد زمان در

  .ميكن خدمت را خداوند و ميشو اقدس مكان وارد ديبا ، مانداريا كاهنان
  

 از ديجداساز من يبرا را سولس و برنابا«: گفت روحالقدس بودند،يم مشغول روزه و خدا عبادت در شانيا چون

  13:2 اعمال«.ام خوانده آن يبرا را شانيا كه عمل آن بهر

 به زين ما ، بود شده تهخير پوشش نيا يبرا خونشان كه يگناه يب واناتيح پوست با بود شده دهيپوشان اقدس مكان

 گناهان كه خدا بره" خداوند يِسيع شده ختهير خون توسط كه ميدار "پوشش" از يمكان امروز ماندارانيا عنوان

  .است شده فراهم "دارد يم بر را جهان

  

  القدس روح يصدا به بودن حساس
  

 اطراف يايدن يصداها از را ما كه است يمكان و شده حفاظت يمكان در داشتن قرار منزله به اقدس مكان در بودن

  .است تر راحت خدا يصدا دنيشن كه است ييجا. كند يم  جدا

  

 بخور سوزاندن مذبح ، تَقْدمه نان زيم ، ييطال چراغدان

 

    از كي هر كه بودند شده ساخته قيدق يالگو طبق كدام هر كه داشت وجود لهيوس و اثباب سه ، اقدس مكان در

 .بود يروحان قتيحق از يا مكاشفه ها نيا

 ما يزندگ در القدس روح روغن روزانه كردن پر از ينوع نيا. شد يم پر تازه روغن با روز هر ييطال چراغدان

 بودن منزله به اقدس مكان در داشتن قرار . دارد وجود القدس روح يچراغان "يعيطب نور" آن يجا به ، نكيا. است

  .است القدس روح با مشاركت اي يميصم رابطه كي تيموقع در
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  االقداس قدس
  

 .است خدا خود يآسمان تخت انگرينما كه داشت قرار "مكان نيتر مقدس" اي االقداس قدس در عهد صندوق

 در حضور. دارد وجود يآسمان پدر  يكرس و تخت  كه است ييجا همان در بودن منزله به االقداس قدس در بودن

 ، شده  اءياح يزندگ ، تيفيك با يزندگ ، معنادار يزندگ ، يفراوان از پر  يِزندگ تجربة يمعنا به االقداس قدس

  .است جالل پر يزندگ و) خداست خود در كه ياتيح همان  ( Zoe  يدارا يزندگ

  

  خدا يصدا به بودن حساس
  

 حواس با ما نجايا در. ميدار يآگاه ، ستيك او نكهيا از ، خدا به نسبت كامالً ما كه است يمكان االقداس قدس

  . ميكن يم عمل روح يقلمرو در خود يروحان

  

 كين زييتم تا اند داده اضتير عادت، موجب به را خود حواس كه است بالغان آن از يقو يغذا اما .5:14 انيعبران

 اعمال از توبه اديبن گريد بار و مييبجو سبقت كمال يسو به درگذشته، حيمس يابتدا كالم از ن،يبنابرا .بكنند بدرا و

  6:1 انيم،عبرانيننه خدا به مانيا و مرده

  

 مهيخ شدن ليتكم از پس . ميشو گرفته بر در ، خدا خود بتيه پر جاللِ ابر در كه است نيا االقداس قدس در بودن

  .شد آورده داخل به عهد صندوق

  

 به نتوانست يموس و. ساخت پر را سكنم خداوند جالل و ديپوشان را اجتماع مهيخ ابر، آنگاه  37- 34:40 خروج

 يباال از ابر چون و. بود پرساخته را مسكن خداوند جالل و بود، ساكن آن بر ابر راكهيز شود، داخل اجتماع مهيخ

 برخاستن تاروز خاست، يبرنم ابر هرگاه و. كردند يم كوچ خود مراحل همه در لياسرائ يبن خاست، يبرم مسكن

  .دنديكوچ ينم آن،
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 يقلمرو داخل به رفتن كه ، است يآسمان يكرس و تخت محل از ينيزم يريتصو ، االقداس قدس به شدن وارد

 ، جالل يفضا و اتمسفر ، روح يقلمرو ، يعيفراطب يقلمرو داخل به رفتن. خداست بتيه پر حضور يميصم

  .است معجزات يقلمرو به رفتن و فرشتگان يقلمرو ، شده گشوده آسمان يقلمرو

  

  االقداس قدس به ودور راه
  

 داشتن حضور. بود يعال تيمز كي نيا . شد يم وارد االقداس قدس به اعظم كاهن ، كفاره روز در مرتبه كي يسال

 كه ييآنجا از. بود خدا خود يعال حضور و يآسمان پدر  يكرس و تخت  مكان در حضور منزله به االقداس قدس در

 وجود نشده كفاره يگناه اعظم كاهن يزندگ در كه بود الزم نيبنابرا  ، شود وارد خدا حضور در تواند ينم  گناه

  .شود وارد خدا حضور تيقدوس به يو تا باشد نداشته

 خون ديبا و ستاديا يم كرد يم جدا االقداس قدس از را اقدس مكان كه يميضخ پرده مقابل در كاهن روز آن در

 بوته از دسته هي ، خون از لگن كي او و . خداوند يِسيع هشد ختهير خون از يريتصو ، ختير يم را گناه يب بره

 از كه ستاديا يم يا پرده يرو به رو و داشت دست در را بود شده پر مذبح يها زغال از كه يبخورسوز ، زوفا

 يدارا آن ضخامت كه نديگو يم ما به مورخان.  بود شده دهيكش سقف تا نيزم كف از و گريد واريد به يواريد

 شود؟ وارد بود قرار چگونه. نداشت وجود درى اما. است دهيرس فرا شدن وارد زمان حاال بود، متر يانتس نيچند

  :كند يم صحبت يروشن به پرسش نيا مورد در انيعبران كتاب سندهينو

  

 در لكن. نديآ يدرم اول مهيخ به وستهيپ خدمت، لوازم يادا بجهت كهنه شد، آراسته نطوريبد زهايچ نيا چون پس

 قوم جهاالت يبرا و خود يبرا كه يخون بدون نه هم آن و شود؛يم داخل تنها كهنه سيرئ مرتبه كي يسال ومد

 ظاهر اقدس مكان راه برپاست، اول مهيخ كه يمادام نكهيا بر دينمايم اشاره روحالقدس همه نيا به كه. گذرانديم

 كه ندارد قوت كه گذراننديم را هايبانوقر ايهدا آن بحسب كه حاضر زمان يبرا است يمثل نيا و. شود ينم

   9-6:9 انيگرداند،عبران كامل ريضم جهت از را عبادتكننده
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 زمان يبرا است يمثل نيا و ". نشد آشكار اعظم كاهن يبرا جز "ورود راه" بود پابرجا اول مهيخ كه يزمان تا

 يكرس و تخت كه ييجا همان يعني "حجاب داخل" به ما امروز شدن وارد يچگونگ از يسمبل نيا "...حاضر

  .كند يم خطاب "ياندرون صحن"را آنجا اليحزق .خداست بتيه پر حضور

  

   43:5 اليحزق.ساخت مملو را خانه خداوند جالل نكيا و آورد ياندرون صحن به برداشته، مرا وروح 

  

 يسرا خواجه ديتعم زا پس پسيليف كه بود يزيچ همان نيا ديشا. بود القدس روح يتجل و يعيفراطب عمل كي نيا

   .افتي اشدود شهر در يعني دورتر لومتريك نيچند را خود ناگهان او . كرد تجربه غزه يصحرا در يحبش

  

 از چون و. داد ديتعم را او پس. شدند فرود آب به دو هر سرا خواجه با لپسيف و دارند نگاه را ارابه تا كرد حكم پس

 شيپ يخوش به را خود راه كه رايز افتين را گراويد خواجهسرا داشته،بر را لپسيف خداوند روح آمدند، باال آب

   40- 38:8 اعمال.ديرس هيصريق به تا داديم بشارت گشته شهرها همه در و شد دايپ اشدود در لپسيف اما. گرفت

  

 قرار االقداس قدس يعني حجاب درون به و برداشته روح توسط بيترت نيهم به زين اعظم كاهن كه رسد يم نظر به

  .بود پدر يخدا شور پر پرستش يبرا يمكان و خدا يكرس و تخت محل انگريب ، االقداس قدس  .گرفت يم

  

  ميشو داخل ميتوان يم ما
  

 رايز خواهندكرد پرستش يراست و روح به را پدر يقيحق پرستندگان آن در كه است االن بلكه ديĤيم يساعت كنيل

 يراست و روح به ديبايم كند پرستش را او هركه و است روح خدا. است طالب را خود پرستندگان نيا مثل پدر كه

   24- 23:4 وحناي«.بپرستد

  

 در شور پر پرستش مكان نيا. ميبپرست يراست و روح در را پدر ديبا مانداريا كاهنان عنوان به ما ، وجود نيا با

     ، داده انجام ما يبرا آنچه همه خاطر به را خدا كه ميشو يم "شيستا صحن" وارد يزمان ما. است روح يقلمرو
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 با را پدر يخدا ما كه نجاستيا در. برد يم حجاب درون به و "دارد يم بر را ما" ناگهان خدا روح آنگاه. مييستا يم

  .ميپرست يم هست كه آنچه يبرا فقط يراست و روح

  

 ميشو داخل اقدس مكان به تا ميدار يريدل خداوند يِسيع خون به چونكه برادران، يا پس 22- 19:10 انيعبران

 خانه بر را بزرگ يكاهن و است، نموده ايمه خود جسم يعني پرده انيم از ما بجهت را آن كه زنده و تازه قيازطر

 غسل پاك آب به را خود يبدنها و دهيپاش بد ريضم از را خود يدلها مان،يا نيقي در راست، دل به پس م،يدار خدا

  م؛ييايب كينزد داده،

  

 نيا به ديبا ، خدا جاللِ بتيه پر مكان آن در شدن ساكن يبرا بلكه ، فقط يحضور مالقات كي يبرا تنها هن ما

   .ميشو وارد قلمرو

  بخور دنيسوزان ييطال مذبح
  

 خدا روحِ انتقال نيآخر به را ما كه است خدا روحِ يداريب از ينبوت يا مكاشفه ، بخور سوزاندن يبرا ييطال مذبح

 مكان در بخور دنيسوزان ييطال مذبح ، داد يموس به خدا كه ييها دستورالعمل مطابق ! جالل يعني كند يم منتقل

 و دعا از نيا. بود عهد صندوق به كينزد اما ، گرفت يم قرار يرونيب قسمت در حجاب يرو به رو ماًيمستق ، اقدس

  .كند يم صحبت پرستش

  

 يروبرو كه يحجاب شيپ را وآن  .بساز ميشط چوب از را آن. بخوربساز دنيسوزان يبرا يمذبح و  30:1 خروج

 هر و. بگذار كنم،يم مالقات تو با كه ييجا در است، شهادت زبر بر كه رحمت يكرس مقابل در است، عهد صندوق

 هارون چون عصر رد و. رابسوزاند آن د،يĤرايم را چراغها كه يوقت بسوزاند، آن يرو بر معطر بخور هارون بامداد

   8- 6:30 خروج .باشد شما ينسلها در خداوند حضور به يدائم بخور تا بسوزاند را آن كند،يم راروشن چراغها

  

  .بود آسمان در خدا يقيحق تخت ييطال مذبح از يريتصو ، بخور دنيسوزان مذبح
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 عيجم يدعاها به را آن تا شد داده بدو اريبخوربس و طال يمجمر با ستاديبا مذبح نزد گرآمده،يد يفرشتها و 

   8:3 بدهد،مكاشفه است تخت شيپ كه طال مذبح بر ن،يمقدس

  

  شد منتقل بخور دنيسوزان مذبح
 

 از پر يدعا و پرستش. است االقداس قدس داخل در اكنون بخور دنيسوزان ييطال مذبح كه دهد يم نشان انيعبران

  .شد خدا يقيحق حضور در كامل گرفتن قرار و انتقال به منجر ، روح

  

. ديگرد يمسم قدس به آن و تقدمه، نان و زيم و چراغدان بود آن در كه شد نصب اول مهيخ رايز  4-2:9 انيعبران

 شهادت تابوت و نيزر مجمره بود آن در كه است، يمسم االقداس قدس به كه يا مهيخ بودآن دوم پرده پشت در و

 و بود آورده شكوفه كه هارون يعصا و بود من از پر كه طال حقه ودب آن در و بود؛ آراسته طال به اطرافش همه كه

  .عهد لوح دو

  

 يها يداريب درباره ينبوت مكاشفه به ما ، االقداس قدس و اقدس مكان در موجود اسباب گرفتن قرار بيترت قيطر از

 .ميبر يم يپ آخر زمان در خدا روح يروحان

 و قدرت ، جالل انتقال كي نيا. شود يم مكاشفه االقداس قدس در عهد صندوق از يروحان يداريب نيآخر

  .كند يم منتقل االقداس قدس به را ما كه است يگريد انتقال انتقال، نيا از شيپ. است تيقدوس

  

 مكان در (يعني شود يم افتي بخور دنيسوزان ييطال مذبح گرفتن قرار محل در ، يروحان يداريب نيا مكاشفة

 ). عهد صندوق به كينزد و االقداس قدس به جا نيكترينزد ، حجاب از خارج قاًيدق ، اقدس

 شده منتقل زين ما ، االقداس قدس در يعني حجاب يسو آن يواال يقلمرو به بخور دنيسوزان ييطال مذبح انتقال با

  .است پرستش و شفاعت از صحبت نيا .ميريگ يم قرار االقداس قدس در و

  

 كاسه و يبربط شانيا از يكي وهر افتادند بره حضور به ريپ چهار و ستيب و نوايچهارح آن گرفت، را كتاب چون و

   5:8 مكاشفه.است نيمقدس يدعاها كه دارند بخور از پر نيزر يها
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  است روح از پر يپرستش و دعا از يريتصو بخور دود و بربط

  

 عيجم يدعاها به را آن تا شد داده بدو اريبخوربس و طال يمجمر با ستاديبا مذبح نزد گرآمده،يد يفرشتها و

 باال خدا حضور در نيمقدس يدعاها با فرشته دست از بخور، دود و بدهد، است تخت شيپ كه طال مذبح بر ن،يمقدس

   4-3:8 مكاشفه.رفت

  

 قدس در و برده جالل يقلمرو به را ما) است نبوت با همراه روح تيهدا با كه يپرستش و دعا  ( ينبوت پرستش و دعا

 يها پرستش و دعا كه همانطور. خداست بتيه پر حضور و  يكرس و تخت كه ييجا همان  دهد يم قرار االقداس

 را خودمان يصدا ما. ميشو يم منتقل روح يقلمرو به ما رود، يم باال آسمان يسو به يخوشبو يقربان عنوان به ما

 خداوند آواز ، ينبوت پرستش در. ميكن دعا چطور ميدانست ينم كه ميهست ييزهايچ يبرا دعا مشغول كه ميشنو يم

  .برد يم باال  خدا جاللِ و حضور مرتبه يعال يقلمروها به را ما و ديآ يم

  

 را ما) ماست يها پرستش و دعاها همان كه ( بخور دنيسوزان ييطال مذبح كه شود يم مكاشفه ما يبرا قيطر نيا از

 را ما ، بود عهد صندوق به كينزد و اقدس مكان در كه خدمت نيا. كند يم منتقل االقداس قدس يواال يقلمرو به

   ....كند يم منتقل حجاب يآنسو به

  

  .شد خواهد ختهير آخر يروزها در تضرعات و ضيف روح 

  

 خواهند زدهاند زهين كه من بر و ختير خواهم را تضرعات و ضيف روح مياورشل ساكنان بر و داود خاندان بر و

 زاده نخست يبرا كهيكس مانند و نمود خواهند يگر نوحه خود، گانهي پسر يبرا يگر نوحه مثل من يوبرا ستينگر

   12:10 ايزكر.خواهندگرفت تلخ ماتم من يبرا رد،يگ ماتم شيخو

  

 يعني يينها حركت يبرا راه يساز آماده حال در و دارند نقش ما يها پرستش و دعاها در فعال طور به فرشتگان

  .ندهست خدا جالل ييرونما و يتجل
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  خدا جاللِ به شدن وارد
  

  دعا
  

 را حيذبا و يسوختن يها يقربان آمده، فرود آسمان از آتش شد، فارغ كردن دعا از مانيسل چون و 7:1 خيتوار٢

 را تو  يدعا«:  گفت را او ، شده ظاهر شب در  مانيسل بر خداوند و .مملوساخت را خانه خداوند جالل و ديسوزان

  7: 12 خيتوار دوم. شود ها يقربان ةخان تا  دميبرگز خود  يبرا را مكان  نيا و نمودم اجابت

  

   !ستين يجالل ، دعا بدون. است جالل يسو به يپل پرستش و دعا

. كند دعا تا برآمد يكوه برفراز برداشته را عقوبي و وحناي و پطرس كه بود گذشته روز هشت به بيقر كالم نيا از و

   29-28:9 لوقا.شد درخشان و دياوسف لباس و گشت متبدل او چهره اتيه كرد يم عاد چون و

  

  پرستش
  

 شده، ملبس نازك كتان به شانيا برادران و پسران و دوتوني و مانيوه آساف يعني بودند يمغن كه يانيالو عيجم و

 كرنا كه بودند كاهن ستيب صدو شانيا با و بودند، ستادهيا مذبح مشرق طرف به عودها و بربطها و سنجها با

 به خداوند حيتسب و حمد در آواز كي نفربه كي مثل انيمغن و كرنانوازان چون كه شد واقع پس). نواختنديم

 كوين او كه حمدگفتند را خداوند و خواندند بلند آواز به يقيموس آالت ريسا و سنجها و كرناها با چون و صداآمدند،

 نتوانستند ابر بهسبب كاهنان و. شد پر ازابر خداوند خانه يعني خانه آنگاه است، دتاابداالبا او رحمت كه رايز است

   14-12:5 خيتوار٢.بود كرده راپر خدا خانه هوهي جالل كه رايز ستنديبا خدمت يبرا

  

  .كند يم منتقل خدا حضور جالل در يعني حجاب يسو آن به را ما پرستش

  

  ينبوت پرستش و دعا
  )است نبوت با همراه روح تيهدا اب كه يپرستش و دعا ( 
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 منتقل روح يقلمرو به ما رود، يم  باال آسمان يسو به يخوشبو يقربان عنوان به ما يها پرستش و دعا كه همانطور

 در. ميكن دعا چطور ميدانست ينم كه ميهست ييزهايچ يبرا دعا مشغول كه ميشنو يم را خودمان يصدا ما. ميشو يم

  .برد يم باال  خدا جاللِ و حضور يواال يقلمروها به را ما و ديآ يم داوندخ ينوا ، ينبوت پرستش

  

  او حضور در شدن ور غوطه
 

 . ابدي يم يانرژ و قدرت ، روين ما روح  ميكن يم او حضور در گرفتن جا و ماندن صرف را خود وقت  كه يهنگام

  .ميشو ور غوطه او حضور جاللِ در و ميبمان يطوالن مدت به آنجا و ميشو وارد او حضور اعماق به ديبا ما

 

   :گفتند هياول رسوالن ، ليدل نيهم به

   6:4 اعمال «.سپرد ميخواه كالم وخدمت عبادت به را خود ما اما

  

 يبررس ، دعا ، مطالعه و تعمق ، مقدس كتاب خواندن ، شيستا ، يشكرگذار در خدا با  مشاركت مواقع نيا در

 قيطر از خدا شود يم باعث مدت يطوالن پرستش و شفاعت ، كردن قبول ، دادن گوش ، اعتراف ، توبه ، خود نفْس

 وقت ،  ديآ يم) ديگو يم ما به شخصاً خدا كه يكالم( Rhema  ماير يوقت. كند يم صحبت ما با خود كالم

 اختصاص و برده كار به خود خدمت و يزندگ در را آن ، ديكن دعا آن يبرا ، ديكن تعمق آن مورد در و ديبگذار

  .ديده
  

  !بعد مرحله به يا مرحله از ، رشد
  

 از و رشد حال در شهيهم ، او با وقت كردن يسپر ، مانداريا كي عنوان به ما يزندگ اي رفتن راه ، خدا با ما رابطه

   .است يبعد مرحله به يا مرحله
  

  اتيح –  يراست – راه
  



53 

 

   14:6 وحناي.ديآ ينم من لهيوس به جز پدر نزد چكسيه. هستم اتيح و يتراس و راه من«: گفت بدو يسيع

  

  راه* 

 خداوند يِسيع با رابطه  -  است  راه ، مهيخ يرونيب اطيح اي صحن

  ميشد خداوند يِسيع با رابطه كي وارد ما ، نجايا در. است پدر يخدا به دنيرس راه تنها خداوند يِسيع

  

  يراست*

  القدس روح با رابطه - است يراست اقدس مكان

 شهادت آنكه است روح و. خون و آب به بلكه فقط آب به نه. حيمس يسيع يعني آمد خون و آب به كه او است نيهم

  5:6 وحناي١.است يراست ، روح كه رايز دهد،يم

  

   51:6 ريمزام.اموزيب من به من باطن در را حكمت پس. يهست راغب قلب در يراست به نكيا

  ميشد القدس روح با رابطه كي اردو ما ، نجايا در

  

  اتيح* 

   پدر يخدا با رابطه – است اتيح االقداس قدس

   10:19 انيعبران . ميشو داخل االقداس قدس به تا ميدار يريدل يسيع خون به چونكه برادران، يا پس

  

 رايز خواهندكرد پرستش يراست و روح به را پدر يقيحق پرستندگان آن در كه است االن بلكه ديĤيم يساعت كنيل

 يراست و روح به ديبايم كند پرستش را او هركه و است روح خدا. است طالب را خود پرستندگان نيا مثل پدر كه

   24-23:4 وحناي «.بپرستد

  

  .است پدر يخدا با يميصم رابطه و حضور در بودن منزلة به االقداس قدس در حضور

  

  خدا از يآگاه - القدس روح از يآگاه – گناه از يآگاه
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 وجود بازگشت به ليتما ديشا و ميشو يم آگاه خود گذشته گناهان از ما ، شود يم مانداريا  تازه كه يكس عنوان به

 كامالً خود يها خواسته و ازهاين ، نفْس به نسبت هنوز ، ميكن يم افتيدر را القدس روح ديتعم يوقت و باشد داشته

  .ميكن يم اضافه خود در را خدا قدرت داشتن شيگنجا  ما يول ، ميهست آگاه

 او بر و كرده فراموش را خود ما كه نجاستيا در. خداست يقيحق حضور در آن و ، دارد وجود واالتر مكان كي اما

  .ميكن يم تمركز

  

  

  پدر مكاشفه - القدس روح مكاشفه - پسر مكاشفه
  

  .دارد وجود اخد از يرشد حال در مكاشفه ، ميرو يم راه يسيع خداوند با كه همانطور

  

  نيبهتر – بهتر - خوب
 

 جاللِ در كردن يزندگ و شدن وارد  ، نيبهتر و است بهتر  ، القدس روح ديتعم افتيدر. است نجات ، خوب

 و روح در را او كه همانطور ما. ميكن يم رشد القدس روح با رابطه به خداوند يِسيع با رابطه از ما .اوست حضور

  .ميبمان پدر يخدا حضور جالل در تا رفته آنجا از ، ميكن يم پرستش يراست

  

  جسم -  نفْس – روح
  

 وقت در باشد محفوظ بيعيب تمام شما جسم و نفس و روح و گرداناد مقدس بالكل را شما ،يسالمت يخدا خود اما

   5:23 كانيتسالون١.حيمس يسيماع خداوند آمدن

  

  جسم*
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 يجسمان يزندگ و است پنجگانه و يعيطب حواس از دانش نيا. ماست وجود در يشناس جهان و يكيزيف يبخش جسم

  .است مسلط آن بر

  

 شما و. حيمس در اطفال چون و انيجسمان چون بلكه ان،يروحان چون ميگو سخن شما به نتوانستم برادران يا من و

 حال به تا كه رايز د،يندار زين الحال بلكه دينداشت آن هنوزاستطاعت كه رايز گوشت به نه دادم خوراك ريش به را

 ينم رفتار انسان قيطر به و ديستين يجسمان ايآ. است هاييجدا و نزاع و حسد شما انيم در چون د،يهست يجسمان

   3-1:3 انيقرنت١ د؟يينما

  

 خالف به جسم خواهش رايز .آورد دينخواه بهجا را جسم شهوات پس ديكن رفتار روح به ميگويم اما  5:16 انيغالط

 ينم ديخواهيم آنچه كه يكنندبطوريم منازعه گريكدي با دو نيا و جسم خالف به وحر خواهش و است روح

   5:17 انيغالط.ديكن

  

  نفْس* 

 آن بر ينفسان يزندگ و است خودآگاه نفْس). احساسات و افكار ، اراده (ماست وجود از خودآگاه يبخش نفْس

  .ستين پرستش به قادر و خودگراست و محور خود ، نفْس. است مسلط

  

  4: 24 وحناي. بپرستد يراست و روح به ديبا يم كند پرستش را او كه هر و است روح خدا

 اراده كه ديكن افتيدر شما تا ديده ليراتبد خود صورت خود ذهن يتازگ به بلكه ديمشو جهان نيا همشكل و

   12:2 انيروم.ستيچ خدا كامل دهيپسند يكوين

  

  روح* 

 از پر  ، روح كنترل تحت يزندگ. است حساس روح يقلمرو به و ستخدا شناخت يبرا كه ما وجود از يبخش

  .است قدرت و هدف ، ييبايز ، ضيف

  

 به حيمس تا د،يشو زورآور قوت به او روح از خود يباطن تيانسان در كه كند شماعطا به خود جالل دولت بحسب كه

 نيمقدس يتمام با كه ديابي استطاعت اده،نه اديبن و كرده شهير محبت در و شود؛ ساكن شما يدلها در مانيا وساطت
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 پر تا است معرفت از فوق كه حيمس محبت به ديشو عارف و ست؛يچ يبلند و وعمق طول و عرض كه ديكن ادراك

   19- 16:3 انيافسس.خدا يپر يتمام تا ديشو

  

 مانيا و مرده اعمال از توبه اديبن گريد بار و مييبجو سبقت كمال يسو به درگذشته، حيمس يابتدا كالم از ن،يبنابرا

   6:1 انيم،عبرانيننه خدا به

  

   5:48 يمت.است كامل است آسمان در كه شما پدر چنانكه ديباش كامل شما پس

  

 تخت گاهيجا (االقداس قدس در كامل شخص به شدن كينزد مستلزم) تيكامل و بلوغ (كمال يسو به حركت

 در. است كامل قدرت و حكمت ، دانش ، محبت ، تاررف ، قيطر ، تيشخص ، تيقدوس نظر از او. است) نينش

 او تيشخص و اتيح ، ميمان يم يطوالن مدت به اقياشت با او حضور در ما يوقت. ميشو يم او شكل هم ما او حضور

  .ابدي يم      انتقال ما در

  

  خدا كامل ارادة - خدا دةيپسند اراده -  خدا يكوين اراده
  

 اراده كه ديكن افتيدر شما تا ديده ليراتبد خود صورت خود ذهن يتازگ هب بلكه ديمشو جهان نيا همشكل و

   12:2 انيروم.ستيچ خدا كامل دهيپسند يكوين

  

  كوين* 

. هستند خدا انتخابِ قابل و آزاد اراده در ، كنند يم انتخاب را يرونيب اطيح اي صحن در ، كردن يزندگ كه يكسان

 به نه اما شناسند يم دهنده نجات عنوان به را او آنها. او اراده مركز از دور اما ، كنند يم يزندگ رشيپذ مرز در آنها

  يسع آنها. هستند يويدن يزهايچ خواهان هم هنوز اما خواهند يم را خدا بركات آنها. خود ارباب و سرور عنوان

  .كنند خدمت را ارباب دو كنند يم

  

  دهيپسند*
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 از هنوز ما نجايا در. دارد قرار خدا كامل اراده از تر كمتر هنوز اما تاس برخوردار يشتريب تحقق از دهيپسند اراده

  .ميهست قاصر او جالل

  

   3:23 انيروم باشند،يم قاصر خدا جالل واز كردهاند گناه راهمهيز

  

  كامل*

  .اوست يخشنود باعث كه خداست اراده مركز در گرفتن قرار خدا كامل اراده

  

 چنانكه تو اراده. ديايتوب ملكوت. باد مقدس تو نام ،يآسمان در كه پدرما يداييگو ديكن دعا هرگاه«: گفت شانيبد

  11:2 لوقا.شود زكردهين نيزم در است آسمان در

  

  .رسانم انجام به را او كار و آورم عمل به خودرا فرستنده خواهش كه است آن من خوراك«: گفت شانيبد يسيع

   4:34 وحناي

  

  .ديبنما تيهدا هموار نيزم مرادر تو مهربان روح. يهست تو من يخدا رايز جاآورمب را تو اراده تا ده ميتعل مرا

   143:10 ريمزام

  

  كامل رشد – يانيم رشد – نيآغاز رشد
  

   3:19 انيافسس.خدا يپر يتمام تا ديشو پر تا است معرفت از فوق كه حيمس محبت به ديشو عارف و
  

   4:13 انيافسس.ميبرس حيمس يپر قامت اندازه به كامل، انسان به و خدا پسر تام ومعرفت مانيا يگانگي به همه تا

  

  برابر صد  و - شصت - يس
 

  .ميبرس يثمربخش از يديجد سطح به ميتوان يم ما
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 شصت يبعض و صد يبعض شده، بارآور و فهمديم را آن ده،يشن را كالم كه است آن شد، كاشته كوين نيدرزم آنكه و

   13:23 يمت«.Ĥورديم ثمر يس يبعض و

  

 در يآسمان يهايجا در يروحان بركت هر به ساخت مبارك را ما كه حيمس يسيع ما خداوند پدر و خدا باد متبارك

   1:3 انيافسس.حيمس

  

           پژمرده برگش و دهد،يم موسمش در خودرا وهيم كه بود، خواهد آب ينهرها نزد نشانده يدرخت مثل پس

  1:3 ريمزام.بود خواهد انجام كين دهد يم انجام هرآنچه و گردد ينم

 جهينت در

   :ميكن رشد بعد مرحله به يا مرحله از ميتوان يم ما

  

   ...از

  خالص يروح يدارا شخص كي به سپس و  – نفْس و روح شامل يفرد به – ينفسان فرد كي           
 

 … از

  خدا جالل به سپس  به - منور يروح به - يعيطب بودن منور           
 

  ...در بودن زا

  گوش به كينزد فاصله به  سپس - يعاد صحبت حد در يا فاصله به - زد اديفر ديبا كه ياديز فاصله           
 

  ...از

 ابد تا سپس – امروز به – روزيد            

  … از

  ي سپس به مسح پادشاه– به مسح كهانت – يمانداريمسح ا
 

  در بودن از

  جالل به سپس – او اقتدار از پر ورحض به -  او حضور            
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 جالل به جالل از ميتوان يم ما. كند يم رشد او با ما رابطه ، باشد شتريب و شتريب خداوند با ما رفتن راه هرچه ، امروز

  .ميكن حركت

  

  

  

  

  

  سوم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

 ؟ ديكن فيتوص را پرستش و شيستا با آن باطارت نحوه و يموس مهيخ ، خود ريتعب به) ١

 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 آن اما ديده شرح را شود يم مربوط يموس مهيخ به كه يا مرحله سه  رشد از نمونه چهار) 2

  .ديده حيتوض را شما با آن ارتباط نحوه و شود يم مربوط شما به شتريب كه يمورد
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  درس چهارم

  اخد جاللِ به روزمندانهيپ يابيدست
  

  يكيتار و ظلمت پردة
 

 چشمان تا كرده جاديا ظلمت از يا پرده كند يم تالش دشمن رايز كنند تجربه را خدا جالل يتجل نتوانستند ياريبس

  ."شود آنها بر ... حيمس جالل ليانج نور دنيتاب " از مانع كه كند كور را افراد

   

  طانيش جانب از شده فرستاده

  
 راكور مانشانيايب يها فهم جهان نيا يخدا شانيدرا كه است، يمخف هالكان بر است، يمخف ما بشارت اگر كنيل

   4- 3:4 انيقرنت٢”.سازد روشن را شانيا خداست، صورت كه حيمس جالل بشارت يتجل مبادا كه است دهيگردان

  

  .بود دنيپوشان فريلوس ياصل ذات

 يسنگها انيم در و. يباش خدابوده مقدس كوه بر تا نمودم نصب را تو و. يگستربود هيسا شده مسح يكروب تو

   28:14 اليحزق”.يديخراميم نيآتش
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 او يكرس تا رديگ قرار او كنار در كه بود شده منصوب خدا طرف از او كه رسد يم نظر به ، فريلوس يسركش از قبل

 جهت به پوشش  نيا. بپوشاند ، ودندب عهد صندوق يباال كه رحمت يصندل طرف دو در انيكروب كه همانطور را

 است نيا او احمقانه هدف اكنون اما. است دنيپوشان او ذات هنوز ، فريلوس كردة سقوط حالت در. بود خدا جاللِ

 در كه يكسان بر حيمس جالل ليانج نور دنيتاب از مانع تا كند تالش يروحان كيتار پرده كي دنيپوشان با كه

  .باشد ، دارند يم بر گام يكيتار

  

  

  ظيغل يروحان يكيتار
 

  .هستند بسته برنز مانند باال يآسمانها رسد يم نظر به و كنند يم تجربه را يظيغل يروحان يكيتار ياريبس امروزه

  

 يو جالل و نمود خواهد توطلوع بر خداوند اما ديپوشان خواهد را فيطوا ظيغل ظلمت و را جهان يكيتار نكيا رايز

   60:2 اياشع”.شد ظاهرخواهد تو بر

  

 يم    اديفر اياشع مانند آنها. شود دهيتاب آنها بر بتواند حيمس جالل ليانج نور از يا روزنه كه زنند يم اديفر ياريبس

  .كشند

  

 نجاتش و كند طلوع نور مثل عدالتش شدتا نخواهم خاموش مياورشل خاطر وبه كرد نخواهم سكوت ونيصه خاطر به

 به تو و. نمود خواهند مشاهده را تو جالل پادشاهان، عيجم و تورا عدالت امتها، و. باشد افروخته كه يچراغ مثل

   2- 1:62 اياشع”.شد يخواه يمسم دهديم قرار را آن خداوند دهان كه يديجد اسم

  

 چوبها خورده كه يآتش مثل. گشتيم متزلزل تو تيرو از كوهها و يشد يم نازل ساخته، منشق را آسمانها كه كاش

 لرزان تو تيازرو امتها و يساز معروف دشمنانت بر را خود تانام آورد جوش به را آب كه ينار و ازدس رامشتعل

 تو تيرو از كوهها و يفرمود نزول آنگاه. يآورد بجا مينبود آنها منتظر كه را هولناك يكارها كه ينيح. گردند

   3-1:64 اياشع”.ديگرد متزلزل
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 روزمندانهيپ يابيدست وعدة

 

  .است داده را جاللش به روزمندانهيپ يابيدست وعده ما به خداوند

  

 تلف پوشانديم را امتها عيجم كه را يستر و است گسترده قومها يبرتمام كه را يروپوش كوه نيا در و  25:7 اياشع

  ”.كرد خواهد

  

 و را جهان يكيتار نكيا رايز. است دهيگرد طالع تو بر خداوند جالل و آمده تو نور رايز شو درخشان و زيبرخ

 و. شد ظاهرخواهد تو بر يو جالل و نمود خواهد توطلوع بر خداوند اما ديپوشان خواهد را فيطوا ظيغل ظلمت

 برافراز شيخو اطراف به را خود چشمان. آمد خواهند تو طلوع يدرخشندگ يبسو پادشاهان و تو نور يبسو امتها

 آغوش در را دخترانت و آمد خواهند دور از تپسران. نديآ يم تو نزد شده، جمع آنها عيجم كه نيبب و

 يتوانگر كه رايز د،يگرد خواهد عيوس شده، لرزان تو دل و ديدرخش يخواه و ديد يخواه آنگاه. خواهندآورد

   5- 1:60 اياشع”.آمد خواهد تو نزد امتها دولت و شد خواهد دهيگردان تو يبسو ايدر

  

  2:14 حبقوق”.سازديم مستور را ايآبهادر كه ينحو به شد هدخوا مملو خداوند جالل معرفت از جهان كه رايز

  

موانع از دهنده عبور ( يروزيپ به يابيدست خداوند(  
 

  ما كه دارد وجود يكار ايآ اي ، رسد فرا خدا جالل به يابيدست تا ميباش منتظر و مينيبنش ديبا ايآ": كه است نيا سوال

  "م؟يكن تجربه را خدا بتيه پر جالل به يابيدست نيا تا ميده انجام را آن خداوند يِسيع وانريپ عنوان به ديبا

 

  .است يروزيپ به يابيدست خداوند ، خدا كه ميبدان ديبا ، همه از اول

  

   داود روزمندانهيپ يابيدست
 



63 

 

 كرد افتيدر را مسح نيسوم* 

 توسط يجوان در داود. پرداخت داود يجستجو به دشمن ، كرد افتيدر را مسح سطح نيباالتر و نيسوم داود يوقت

 ، ريز متن در وجود نيا با. شد مسح هوداي يپادشاه به  بعدها. برسد سلطنت به يروز كي تا بود شده مسح ليسموئ

  .شد مسح لياسرائ تمام بر پادشاه عنوان به او. كرد يم افتيدر را مسح سطح نيباالتر و نيسوم داشت تازه او

  

  .داند يم را باشد يم اسارت وغي هر ينابود باعث و خداست قوم بر كه يمسح رتقد دشمن

  

 گسسته مسح ليدل به وغي و شد خواهد رفع تو گردن از او وغي و تو دوش از باراو كه شد خواهد واقع روز آن در و

   10:27 اياشع”.شد خواهد

  

 آمد دشمن* 

  .گرفت را او يجلو ديبا كه دانستند يم آنها. پرداختند داود يجستجو به يهمگ) ها ينيفلسط (دشمن

  

ـ جم نمودهانـد،  مـسح  لياسـرائ  يپادشاه به را داود كه دنديشن انينيفلسط چون و 19  - 17: 5 ليسموئ دوم  عي

 يواد در آمـده،  انينيفلسط و. آمد فرود قلعه به ديشن را نيا داود چون و بطلبند، را داود تا برآمدند انينيفلسط

 مـن  بهدست را شانيا و ميبرآ انينيفلسط مقابله به ايآ«: گفت نموده، سوال ازخداوند داود و. شدند منتشر انيرفائ

  ».داد خواهم تو بهدست البته را انينيفلسط راكهيز برو«: گفت داود به خداوند» نمود؟ يخواه ميتسل

  

  ميفراص بعل* 

 كرد رخنه من ازحضور را دشمنانم خداوند«: فتگ داده، آنجاشكست در را شانيا داود و آمد ميفراص بعل به وداود 

   5:20 ليسموئ٢”.نهادند نام ميفراص بعل را مكان آن نيبنابر» .آبها رخنه مثل

  

   ") !موانع از دهنده عبور خداوند ( است يروزيپ به يابيدست خداوند ، خداوند" يمعنا به ميفراص بعل

  



64 

 

 اطاعت با ما اگر  كند يم عمل خود سهم به او كه ميدان يم ما. است " يروزيپ به يابيدست خداوند " هم هنوز خدا

  ميكن عمل خود سهم به

  

 دوستانشان و خانواده ياعضا نجات روزمندانهيپ يابيدست يبرا خدا به و اند ستادهيا اطاعت و مانيا در ياريبس امروزه

 كه يكيتار يروهاين برابر در يروحان يزرويپ به يابيدست جهت به دارند مانيا خدا به آنها از ياريبس. دارند مانيا

 خود اتيماد و يسالمت ، روابط در روزمندانهيپ يابيدست به ازين گريد ياريبس . است كرده كنترل را آنها نيسرزم

 ، ميكن عمل خود سهم به ما اگر. ميبشناس يروزيپ به يابيدست خداوند عنوان به را خدا ما كه است مهم نيبنابرا. دارند

  .دهد يم نشان يروزيپ به يابيدست خداوند عنوان به را خود دارد قرار كه يتيموقع ره در او

   اليدان روزمندانهيپ يابيدست
  

  گرفت روزه روز 21* 

 مشقت و حيصح امر آن و ديگرد كشف بود يمسم بلطشصر به كه اليدان بر يامر فارس، پادشاه كورش سوم سال در

 ذيلذ خوراك. گرفتم ماتم تمام هفته سه اليدان من اميا آن در. دانست را ايرو و ديفهم را امر پس. بود يميعظ

   3- 1:10 اليدان”.ننمودم نيتده را شتنيخو هفته سه آن يانقضا تا و نشد داخل دهانم به شراب و گوشت و نخوردم

  

 آمد اءيرو و ديد* 

  .داد رخ اليدان روزمندانهيپ يابيدست سپس و

 ناگاه كه دميد برافراشته را خود چشمان و. بودم دجله يعني ميعظ نهر كنار بر من اول ماه وچهارم ستيب روز در و

 و برق مانند يو يورو زبرجد مثل او جسد و داشت، خود كمر بر فاز او يطال از يكمربند كه كتان به ملبس يمرد

 يميعظ گروه يصدا ثلم او كالم آواز و يقليص برنج رنگ مانند شيهايپا و بازوها و آتش يها شعله مثل چشمانش

   6-4:10 اليدان”.بود

  

 شانيا بر يميعظ لرزش كنيل دنديند را ايرو بودند من همراه كه يكسان و دميد را ايرو آن تنها اليدان من و

 در قوت و نمودميم مشاهده را ميعظ يايرو آن و ماندم تنها من و. كردند پنهان خودرا كرده، فرار و شد يمستول

 چون و دميراشن سخنانش آواز اما. نداشتم طاقت چيه گريود ديگرد مبدل يپژمردگ به من يخرم و نماند يباق من

   9-7:10 اليدان”.دميگرد هوشيب افتاده، نيزم خودبر يرو به دميشن را او كالم آواز
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  ديرس فرا يروزيپ به يابيدست*

 در جنگ كي ، حال نيا با. شد شروع "او مكال ليدل به" اليدان گرفتن روزه روز نياول در اليدان يروزيپ به يابيدست

 از يرييتغ چيه. بود انيجر حال در  گفت يم و داد يم انجام نيزم يرو بر اليدان كه آنچه ليدل به  ، روح يقلمرو

 در يقدرتمند يزهايچ ، اما. نداشت وجود نديبب روز كي و ستيب آن طول در توانست يم اليدان كه يعيطب لحاظ

  .افتاد يم فاقات يروحان يايدن

  

 مرد اليدان يا«: گفت مرا او و. ديزانيبرخ ميدستها كف و زانو دو بر مرا و نمود لمس مرا يدست ناگاه كه

 و» .شدهام فرستاده تو نزد االن كه رايز ستيبا خود يهايپا وبر كن فهم ميگويم تو به من كه را يكالم! ارمحبوبيبس

 آن بر را خود دل كه روزاول از رايز مترس اليدان يا«: گفت مرا و. دمستايبا لرزان گفت من به را كالم نيا چون

 اما. آمدهام سخنانت بهسبب من و ديگرد تومستجاب سخنان يينما تواضع خود يخدا حضور به و يبفهم كه ينهاد

 آمد من اعانت به است نياول يروسا از يكي كه ليكائيم و نمود مقاومت بامن روز كي و ستيب فارس مملكت سيرئ

   13-10:10 اليدان”.ماندم فارس نزدپادشاهان آنجا در من و

  

 از كردند شورش خدا هيعل كه يهنگام را روانشيپ و فريلوس كه بودند يكسان او فرشتگان و اعظم فرشته ليكائيم

 يم و ددا يم انجام نيزم يرو بر اليدان كه آنچه ليدل به. بود ها آن از يجزو هم فارس ملك. كردند رونيب آسمان

  .كرد تجربه را خود " يروزيپ به يابيدست" اليدان و شد ظاهر ليكائيم ، گفت

  

  هوشافاطي روزمندانهيپ يابيدست
  

 شمارش حد از شيب ، شده احاطه* 

 يم          نظر به. دنديد ريسع جبل اهل و موآب ، آمون ارتش محاصره در را خود هوداي قوم تمام و پادشاه هوشافاطي

  .است شتريب يا كننده ديام نا طور به آنها تعداد كه ديرس
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 از تا شدند جمع هودايو. كرد اعالن روزه به هوداي يتمام در و نمود جزم خداوند طلب در و ديبترس هوشافاطي پس

   4- 3:20 خيتوار٢”.ندينما راطلب خداوند تا آمدند هوداي يشهرها يتمام واز ندينما مسالت خداوند

  

 دانستند يم را وندخدا يها قيطر قوم*

  .بود برگردانده خداوند نزد را آنها و بود آموخته قوم به را خداوند يها قيطر هوشافاطي ، نيا از قبل: نكته

  

 به را شانيا رفته، رونيب ميافرا كوهستان تا بئرشبع از قوم انيم به گريبارد شد، ساكن مياورشل در هوشافاطي چون و

   19:4 خيتوار٢”.ديردانبرگ شانيا پدران يخدا هوهي يسو

 به " و شده آموخته ما به كالم ، هوداي در نانيا مانند ، ما كه است مهم نيا ، ديآ يم ما هيعل بر دشمن كه يهنگام

  ".ميشو دهيبرگردان خود پدران يخدا خداوند يسو

  

 ديكن نييتع را خود تيموقع*

  .دنديطلب "يروزيپ به يابيدست" يبرا را خداوند و گرفتند روزه آنها. نمودند كردن دعا به شروع آنها

  

 يقوت چيه ند،يĤيم ما بر كه يميعظ گروه نيا مقابل به را ما كه رايز كرد؟ ينخواه حكم شانيا توبر ايآ ما يخدا يا

 به خود پسران و زنان و اطفال با هوداي يتمام و» .است تو يسو به ما چشمان اما ميبكن چه ميدان ينم ما و ستين

   13-12:20 خيتوار٢”.بودند ستادهيا ندخداو حضور

  

  :نمود صحبت ينب  ليئيحزي قيطر از خداوند

: ديگويم نيچن شما به خداوند! ديريگ گوش پادشاه هوشافاطي يوا! مياورشل ساكنان و هوداي يتمام يا«: گفت او و

 شانيا نزد به فردا. استخد آن از بلكه ستين شما آن از جنگ كه رايز ديمباش هراسان و ترسان ميعظ گروه نيازا

 ديخواه ليروئي ابانيب برابر در يواد يانتها در را شانيا و آمد برخواهند صيص فراز به شانيا نكيا. دييآ فرود

 بودمشاهده خواهد شما با كه را خداوند نجات و ديستيبا. ديينما جنگ كه بود نخواهد شما بر وقت نيدرا. افتي

 خواهد شما همراه خداوند دويرو رونيب شانيا مقابل به فردا و ديمباش وهراسان انترس مياورشل و هوداي يا. ديينما

   17-15:20 خيتوار٢”«.بود
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   خدا برابر در پرستش و سجده* 

 سجده را خداوند و افتادند خداوند حضور به مياورشل ساكنان و هوداي يتمام و افتاد نيزم به رو هوشافاطي پس

 حيتسب بلند اريبس آواز به را لياسرائ يخدا هوهي برخاسته، انيقورح يبن از و انيقهات يازبن انيالو و. نمودند

   19- 18:20 خيتوار٢”.خواندند

  

  .ميباش داشته مانيا او يايانب و خداوند به ديبا ما

 يدايبشنو مرا«: گفت ستادويبا هوشافاطي رفتند،يم رونيب چون و رفتند رونيب تقوع ابانيب به برخاسته، بامدادان و

 ابيكام كه ديآور مانيا او يايانب به و شد دياستوارخواه و ديآور مانيا خود يخدا هوهي بر! مياورشل سكنه و هوداي

   20:20 خيتوار٢”«.شد ديخواه

  

 و سرود ديبا كه يكسان او. كند مشورت قوم با توانست يم بود آموخته آنها به را خداوند كالم چون هوشافاطي

  .داد قرار  ارتش يجلو رد را خواندند يم شيستا

 خداوند  يبرا ، رفته مسلّحان  يرو  شيپ تا كرد  نيمع را  يبعض ، قوم با كردن مشورت از بعد و 20: 21 خيتوار دوم

  » . است ابداالباد تا او رحمت كه رايز دييگو حمد را خداوند«: نديگو و خوانند  حيتسب را  تيقدوس  نتيز و نديبسرا

  

 كردند نابود را گريكدي نخودشا ، دشمنان*

  .بودند ها فرشته يها فوج نيكم در دشمنانشان همه

 نتيز و نديبسرا خداوند يبرا رفته، مسلحان يرو شيپ تا كرد نيمع را يبعض قوم با كردن مشورت از بعد و

 شانيا چون و. است ابداالباد تا او رحمت كه رايدزييگو حمد را خداوند نديگو و خوانند حيراتسب تيقدوس

 هجوم هوداي بر كه ريسع جبل سكنه و موآب و عمون يبن ضد به خداوند نمودند، شروع گفتن حمد و دنييبهسرا

   22-21:20 خيتوار٢”.شدند منكسر شانيا و گذاشت نيكم بودند، آوده

  

 كه يهنگام و. ندكن نابود و بكشند كامل طور به را آنها تا ستادنديا ريسع جبل اهل برابر در موآب  و آمون قوم رايز

 ، ديرس ابانيب به مشرف يمكان به هوداي يوقت نيبنابرا. كردند كمك گريكدي ينابود به ، ساختند مختوم را ريسع اهل

  . بود افتهين يخالص چكسيه. كردند نگاه ، بود افتاده نيزم يرو آنان مرده اجساد كه يريكث تيجمع به
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 ما يبرا يا نمونه* 

      "... او يها ين و ها ّدف صنعت " به مقدس كتاب. شد فيتوص "گستر هيسا مسح يكروب" عنوان به فريلوس از

 اياشع     (بود شده اشاره "او يزه يسازها يصدا" به نيهمچن. بودند يباد و يا كوبه يسازها كه) 28:13 اليحزق(

  .است شده خلق يقيموس يبرا فريلوس). 14:11
 

 اگر. بودند آسمان در نيشيپ پرستندگان ، كردند سقوط  آسمان از او با كه "شفرشتگان" و او كه رسد يم نظر به

 را شانيسپرها و ريشمش انگار. است پرستش و شيستا يصدا نيا ، باشند نداشته را آن تحمل و تاب كه باشد يزيچ

 دسته يسردرگم به را آنها. كشند يم اديفر وحشت از و رنديگ يم شانيها گوش يرو را دستانشان ، اند انداخته

 كي هر و خدا از نفرت در وستهيپ گرچه دشمن. تاختند گريكدي به آنها ، يسردرگم نيا در. دهد يم سوق يجمع

 نابود را گريكدي يسردرگم در آنها. است محدود اريبس هم طرف آن از اما ، باشد يم خدا فرزندان عنوان به ما از

  .بودند كرده
  

"  شدن خدا گانپرستند ، پرستش و شيستا "عنوان تحت ليگ كتاب در موضوع نيا مورد در كامل، مطالعه: توجه(

  )دارد وجود
  

  كند يم باز را ها آسمان پرستش
  

   ليئ تيب در
  

 بالفاصله بارها و بارها. ديپرست يم را خدا و ساخت يم مذبح ، خدا دوست عنوان به ، رفت يم كه كجا هر به ميابراه

. كردند صحبت ميابراه با و شده ظاهر ، خدا خود اي ، فرشتگان كه ميخوان يم ، خدا پرستش و مذبح ساختن از پس

  .رفت  ليئ تيب به عقوبي ، ميابراه نوه ، بعد ها سال. بود  ليئ تيب نام به يمكان ها مكان آن از يكي
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 آنجا در ، كرده نزول خاص يمكان به و.   رفت حران  يبسو ، شده روانه بِئرشَبع از ، عقوبي اما و  11  - 10: 28 شيدايپ 

 جا همان در و نهاد خود سر ريز ، گرفته را آنجا  يسنگها از  يكي و بود كرده غروب آفتاب كه رايز برد، بسر را شب

  .ديبخسب

  

 خاص مكان كي* 

 يحت بود يخاص مكان كي نجايا. نشد متوقف نجايا در تصادفاً عقوبي. ديكن توجه  " خاص مكان كي" ، كلمات به

 خدا و بود ساخته يمذبح ميابراه كه بود يا نقطه همان در قاًيدق عقوبي كه رسد يم نظر به. دانست ينم را آن او اگر

  .بود ساخته او بزرگ پدر كه بود يمذبح از يبخش "ها سنگ" نيا ديشا. كرد يم پرستش را

  فرشتگان تيفعال يايرو*

 بر خدا فرشتگان  نكيا و رسد، يم آسمان به سرش كه ، شده برپا  نيزم بر  ينردبان ناگاه كه ديد  يخواب و 28:12 شيدايپ 

  .كنند يم نزول و صعود آن

  

  انجام مكان آن در كه نمود مشاهده را ياديز فرشتگان يها تيفعال ، آن يط در كه ديد يروحان خواب كي عقوبي

 ما يبرا  را ما بركات و بروند تا بودند نزول و صعود حال در فرشتگان. بودند باز مكان آن در ها آسمان. شد يم

  :كرد يم صحبت آن در خدا كه بود ييجا "باز آسمان" مكانِ نيا. كنند افتيدر

  

  يخدا و ، ميابراه پدرت  يخدا ، هوهي هستم من«: ديگو يم ، ستادهيا آن سر بر خداوند ، حال در 15  - 13: 28 شيدايپ 

 و شد، خواهند  نيزم غبار مانند تو  تيذر و.   بخشم يم تو  تيذر به و تو به  يا خفته آن بر تو كه را  ينيزم  نيا.  اسحاق

  نكيا و.  افتي خواهند بركت  نيزم  ليقبا  عيجم تو نسل از و تو از و شد،  يخواه منتشر جنوب و شمال و مشرق و مغرب به

 تو به را آنچه تا كه رايز ، بازآورم  نيزم  نيبد را تو تا  ميفرما محافظت ، يرو كه  ييجا هر در را تو و ، هستم تو با من

  ».كرد نخواهم رها را تو ، اورمين بجا ، ام گفته

  

  "!مكان نيا است شكوه با چقدر". بود يمتفاوت طور كي بود گرفته صورت آن در  يقيحق پرستش كه مكان نيا در
   

  آسمان دروازة*
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  نيا«:  گفت ، شده ترسان پس»  . ندانستم من و است مكان  نيا در  هوهي البته«:  گفت و شد داريب خواب از  عقوبي پس

  17  -  16: 28 شيدايپ» . آسمان ةدرواز است  نيا و خدا ةخان جز  ستين  نيا!  است  يترسناك مكان چه

  

 ، بود "باز آسمان" مكانِ نيا. بود شده باز آسمان يها دروازه ، مكان نيا در ميابراه پرستش قيطر از قبل سالها

 را خدا و بود ساخته يمذبح ميابراه كه يمكان آن در. كرد يم صحبت آنجا در جالل پادشاه كه بتيه پر يمكان

  .بود شده خدا جاللِ به يابيدست باعث ، بود كرده پرستش

  

  

  

  ديبرافراز را ها دروازه
 

 ، ميكن خدا پرستش صرف را خود وقت ما اگر. است داده ام به داود كه ميدار خدا طرف از العاده فوق وعده كي ما

  .شد خواهد وارد جالل پادشاه

  

 پادشاه نيا8!  شود داخل جالل پادشاه تا ديشو برافراشته يابد يدرها يا! ديبرافراز را خود يسرها ها دروازه يا

 يا! ديبرافراز را خود يسرها ها، دروازه يا9!  است جبار جنگ در كه خداوند جبار، و ريقد خداوند ست؟يك جالل

! اوست جالل پادشاه وتيصبا هوهي ست؟يك جالل پادشاه نيا10!  شود داخل جالل پادشاه تا ديبرافراز يابد يدرها

  10  - 7: 24 ريمزام. ساله

  

  .خداست باشكوه جالل به روزمندانهيپ يابيدست تجربة ياصل ديكل ، روح در مدت يطوالن و اقياشت با پرستش

  

 اهايرو و ديد* 

 جاللِ ناگهان و كنند يم پرستش را خدا ، قوم آن در كه ميرو يم باز آسمان يها مكان نيا به ما اوقات از ياريبس

 را يروحان يايرو اي عقوبي مانند را يروحان ديد اغلب ما ها مكان نيا در. كنند يم تجربه را خدا حضور بتيه پر

  .ميكن يم مشاهده اليحزق مانند
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 ديگرد گشوده آسمان كه شد واقع بودم، خابور نهر نزد رانياس انيم در من چون ام،يس سال چهارم ماه پنجم وزر و

   1:1 اليحزق”.دميد خدارا ياهايرو و
 

   خدا يصدا دنيشن*

 ميشنو يم را خدا يصدا اغلب ما و شود يم باز ما يروحان يها گوش ، "باز آسمان" يها مكان و ها زمان نيا در 

  " ...نما صعود نجايا به "  زند يم صدا را ام كه

 

 من با كرنا چون كه بودم دهيشن كه را اول آواز آن و است شده باز درآسمان يا دروازه ناگاه كه دميد نيا از بعد

 يف» .ميبنما تو به شود واقع ديبا نيا از بعد كه را يامور تا نما صعود نجايا به«: ديگويم گربارهيد گفت،يم سخن

   2- 1:4 مكاشفه”.يا نندهينش تخت آن بر و است قائم درآسمان يتخت كه دميد و شدم روح در ورالف

  

 شود يم باز يروحان يها گوش و چشم*

 را خدا يصدا تنها نه ما و شود يم باز زين ما يروحان چشمان ، ميكن يم صعود جالل روح يقلمرو به كه همانطور

             را است ساخته ايمه ما يبرا خدا را آنچه خود يروحان چشم با ام كه است اوقات نيا در بلكه ، ميشنو يم

 به ما ، نجايا در. است نشسته خود يكرس و تخت بر كه مينيب يم را خدا خود ما ، روح يقلمرو آن در و. "مينيب يم"

  . ميا شده وارد خدا خود يقيحق تخت برابر در يميصم يقلمرو كي و جالل يقلمرو كي

  

  .است فرشتگان حضور تجربه اي احساس ، دنيد يبرا يمحل نيهمچن جالل يلمروق نيا

  

 با من كه رايز ينكن نيچن زنهار«: گفت من اوبه. كنم سجده را او تا افتادم شيهايپا نزد و 19:10 مكاشفه

 روح يسيع شهادت كه رايز كن سجده را خدا. دارند را خداوند يِسيع شهادت كه برادرانت با و هستم توهمخدمت

   است نبوت

  

  !شوند يم پراكنده دشمنان - زديبرخ خدا
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   68:1 ريمزام! زنديبگر ازحضورش دارند نفرت او از كه يآنان و! شوند پراكنده دشمنانش و زديبرخ خدا

  

   149:6 ريمزام”.شانيا دست در دودمه ريشمش و. باشد شانيا دهان خدادر بلند حاتيتسب

  

 يو به خداوند كه قضا يعصا ضرب هر و. زد عصاخواهد با را او و شد خواهد شكسته دخداون آواز به آشور كه رايز

   32-31:30 اياشع”.نمود خواهد مقاتله آن با شورش پر يباجنگها و بود خواهد بربط و دف با آورد خواهد

  

  

  السيس و پولس
  

   شدند بسته كنده در و شتم و ضرب مورد* 

 و. دنديكش حكام بازارنزد در گرفته، را السيس و پولس شدند، وسيودماخ كسب از كه دنديد انشيآقا چون اما

 يرسوم و هستند، هودي از و آوردهاند شورش به را ما شهر شخص دو نيا«: گفتند حاضرساخته، انيوال نزد را شانيا

 هجوم شانيا بر خلق پس» .ستين زيجا م،يهست انيروم كه ما آنهابر آوردن بهجا و رفتنيپذ كه ندينمايم اعالم را

 به زدند، اريبس چوب را شانيا چون و. بزنند چوب را شانيا فرمودند كنده، را شانيا يها جامه انيوال و آوردند

 افت،ي نطورامريبد او چون و. دارد نگاه محكم را شانيا كه فرمودند ديتاك را زندان داروغه و افكندند زندان

   24-19:16 اعمال”.كرد مضبوط كنده در را انشيا يهايوپا انداخت يدرون زندان به را شانيا

  

   حيتسب سرود و دعا به شروع*

  .ديگرد حاصل شب ساعت نيتر كيتار در و شب يها مهين در يروزيپ به يابيدست

 ناگاه كه. دنديشنيم را شانيا انيزندان و خواندنديم حيتسب را خدا كرده، دعا السيس و پولس شب، نصف به بيقر اما

 فرو همه از رهايزنج و شد باز درها همه دفعه و درآمد جنبش به زندان ناديب كه يبحد گشت حادث ميعظ يزلزلها

   26-25:16 اعمال”.ختير

  

 به ميكن يم شروع ما يوقت . ختير فرو همه يرهايزنج ، شد باز درها همه : ديكن توجه  هم سر پشت اتفاقات به

  رنديگ يم قرار ريتأث تحت گرانيد ، خدا شيستا



73 

 

  

  آوردند مانيا ياريسب*

 خود خواست ده،يراكش خود ريشمش د،يد گشوده را زندان يدرها چون شده، داريب داروغه اما  34-27:16 اعمال

 مرسان يضرر را خود«: گفت زده، بلندصدا آواز به پولس اما. كردهاند فرار انيزندان كه برد گمان رايز بكشد را

 و. افتاد السيوس پولس نزد شده، لرزان و جست اندرون به نموده، طلب چراغ پس» .ميهست نجايا در ماهمه كه رايز

 مانيا حيمس يسيع خداوند به«: گفتند» ابم؟ي نجات تا كرد ديبا چه مرا ان،يآقا يا«: گفت آورده، رونيب را شانيا

 پس. كردند انيب تشيب اهل يوتمام او يبرا را خداوند كالم آنگاه» .افتي ديخواه نجات ات خانه اهل و تو كه آور

 و. افتندي ديتعم الفور يف كسانش همه و خود و شست را شانيا يزخمها شب ساعت همان در برداشته، را شانيا

  ”.دنديشادگرد آورده، مانيا خدا به خود اليع يباتمام و نهاد شانيا شيپ يخوان درآورده، خود خانه به را شانيا

  

 حيتسب يقربان* 

 شيستا       جهينت در ، يروزيپ به يابيدست. است كرده ادي حيتسب يقربان عنوان به امر نيا از انيعبران كتاب سندهينو

  .بود آنها دوارانةيام نا اوضاع انيم در كردن

  

   13:15 انيعبران”.باشند معترف او اسم به كه را ييلبها ثمره يعني م،يخدابگذران به را حيتسب يقربان او لهيبوس پس

  

  دهگشو و باز يها آسمان
  

  .ميكن باز را آسمانها خدا پرستش با ميتوان يم ما

  

  رسول يوحناي*

  بود آسمان در باز يا دروازه كي كه كند يم نقل را است دهيد آنچه وحناي

 من با كرنا چون كه بودم دهيشن كه را اول آواز آن و است شده باز درآسمان يا دروازه ناگاه كه دميد نيا از بعد

 يف» .ميبنما تو به شود واقع ديبا نيا از بعد كه را يامور تا نما صعود نجايا به«: ديگويم گربارهيد گفت،يم سخن

   2- 1:4 مكاشفه”.يا نندهينش تخت آن بر و است قائم درآسمان يتخت كه دميد و شدم روح در الفور
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 كه ديد ، "بپرستد را خدا" داد دستور او به فرشته آنكه از پس بالفاصله كه كند يم نقل را است دهيد آنچه وحناي

  .بود نشسته تخت بر عيسي و شد باز آسمان

  

 با و هستم توهمخدمت با من كه رايز ينكن نيچن زنهار«: گفت من اوبه. كنم سجده را او تا افتادم شيهايپا نزد و

 را نآسما دميد و» .است نبوت روح يسيع شهادت كه رايز كن سجده را خدا. دارند را يسيع شهادت كه برادرانت

   11- 10:19 مكاشفه”.دينمايم وجنگ يداور عدل به و دارد نام حق و نيام سوارش دكهيسف ياسب ناگاه و گشوده

  

 ينب اليحزق*

  .شدند باز  ها آسمان ، ديد كه كند يم نقل اليحزق

  

 ديگرد دهگشو آسمان كه شد واقع بودم، خابور نهر نزد رانياس انيم در من چون ام،يس سال چهارم ماه پنجم روز و

   1:1 اليحزق”.دميد خدارا ياهايرو و

  

  ينب ياياشع*

 نجاتش و كند طلوع نور مثل عدالتش شدتا نخواهم خاموش مياورشل وبهخاطر كرد نخواهم سكوت ونيصه خاطر به

 به تو و. نمود خواهند مشاهده را تو جالل پادشاهان، عيجم و تورا عدالت امتها، و. باشد افروخته كه يچراغ مثل

 و خداوند دست در جالل، تاج تو و. شد يخواه يمسم دهديم قرار را آن خداوند دهان كه يديجد سما

   3-1:62 اياشع”.بود يخواه خود يخدا دست در افسرملوكانه،

  

 علم دهيبرچ را سنگها و ديساز مرتفع بلندكرده، را شاهراه و ديساز ايمه را قوم قيطر. ديبگذر ها دروازه از ديبگذر

  62:10 اياشع”.ديينما برپا قومها هتج به را

  

  طانيش ياستراتژ
 

 او از طانيش يسركش در كه يفرشتگان. بود خدا پرستنده و كننده شيستا فريلوس ، گناه ورود از قبل آسمان در

  .بودند خدا يقيحق تخت مقابل در ، سقوط از قبل آنها. بودند خدا پرستنده و كننده شيستا ، كردند يرويپ
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 خداوند يِسيع سپس. كند فاسد را آنان فرزندان همه و آنها توانست طانيش اما ، ديآفر را حوا و آدم خداوند سپس

 محل به كه است شده دعوت ما از ، او شده ختهير خون قيطر از ، اكنون. شد يقربان يفرزند و زن ، مرد هر يبرا

  .ميده انجام را كار نيا ميتوان يم القدس روح يساز توانمند قيطر از فقط اما ، مييايب خدا يقيحق تخت

 كي ، يجعل "يسايكل" كي سيتأس او ياستراتژ. كند نابود را حيمس بدن كه است نيا طانيش اراده و خواست

 به متعلق كه يقدرت شناخت از يريجلوگ يبرا ، القدس روح قدرت شناخت از يريجلوگ يبرا قدرت يب سازمان

  .باشد يم ، ميشو يم پرستش و شيستا قيطر از خدا حضور وارد يوقت ماست

  

  خدا جاللِ به روزمندانهيپ يابيدست
 

 را خدا يصدا ميتوان يم ما. ميكن تجربه را آسمان به باز يدر ميتوان يم ، روح از پر پرستش و شيستا قيطر از

  .ميشو منتقل خدا خود يقيحق تخت محل به "روح در" ميتوان يم ما " ...نما صعود نجايا به " ديگو يم كه ميبشنو
  

 مانند ، ما. است رفته نيب از يكيتار  پرده. ميا گشوده را ها آسمان ،يروزيپ به يابيدست جهت در پرستش قيطر از

 كه ييجا ، است ستادهيا و باز يا دروازه آنجا كه كرد ميخواه تجربه را بتيه پر مكان آن ، ليئ تيب در عقوبي

 جالل ميتوان يم ما. كند يم صحبت و ستادهيا آن يباال در خدا كه يياج ، دارد وجود ياديز فرشتگان يها تيفعال

  !ميكن تجربه را خدا زيانگ شگفت

  

   :ميكن اعالم داود با ميتوان يم ما

  

  او طالبان طبقه است نيا

  ساله. عقوبي ) يخدا (يتوا يرو طالبان

  ديشو برافراشته يابد يدرها يا! ديبرافراز را خود يسرها دروازهها يا

  !شود داخل جالل پادشاه تا

  ست؟يك جالل پادشاه نيا

  .است زورآور جنگ در كه خداوند زورآور، و ريخداوندقد
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  !ديبرافراز را خود يسرها دروازهها، يا

  !شود داخل جالل پادشاه تا ديبرافراز يابد يدرها يا

  ست؟يك جالل پادشاه نيا

  ”.ساله. اوست جالل پادشاه وتيصبا هوهي

  10- 3:24 ريمزام

  

  

 چهارم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

 ست؟يچ يكيتار پردة) ١

  

  

  

  

  
 

  ؟ برد نيب از را آن توان يم چگونه) 2
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  ؟ ديده ارائه شده برده نيب از يكيتار پردة از يمقدس كتاب ريتصو سه)  3

  

  

  

  

  

  درس پنجم

 خدا جاللِ اتيتجل

  

 .ميبرو روح يقلمرو به خود يعيطب يقلمرو از ما كه دهد يم رخ يقتو خدا جاللِ ظهور اي اتيتجل

  

  قلمرو دو
  يعيطب* 

  .دارد وجود ما اطراف در كه : يعيطب يقلمرو. ميريبگ نظر در ها آن ديبا كه دارد وجود قلمرو دو
 

      عمل ييايبو و)  احساس ( المسه ، ييچشا ، ييشنوا ، يينايب  يعني خود پنجگانه حواس با ما قلمرو نيا در ►

 .ميكن يم

 .است يمحدود زمان مدت يبرا بلكه ، ستين يابد يعني ، است يموقت و يزمان قلمرو نيا ►

 .است ماده يبر مبنا ►

 خدا مورد در ميتوان يم ما. ميكن مطالعه را كالم ميتوان يم ما. ميكن شيستا را خدا ميتوان يم ما يعيطب قلمرو در►

  .ميبدان

  

 يروحان* 

 .باشد يم ما اطراف در زين قلمرو نيا. دارد وجود نيهمچن يروحان يلمروق كي
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 هماهنگ خود يروحان حواس با ديبا ما. ميكن عمل خود پنجگانه حواس با قلمرو نيا در ميتوان ينم ما ، اما ►

 .ميشو

 .است يابد قلمرو نيا ►

 . ندارد وجود يمسافت و زمان چيه يروحان يقلمرو در ►

 ميتوان يم ما و شود يم قدرتمند و زنده كالم كه است ييجا نيا. ميكن پرستش را خدا ميتوان يم وقلمر نيا در ►

   :نوشت رسول پولس. ميبشناس را خدا
 

 يزمان است، يدنيد آنچه كه رايز ،يدنيناد يزهايچ به بلكه ،يدنيد يزهايچ به ميكن ينم نظر ما كه يحال در

   4:18 انيقرنت٢.يجاودان يدنيناد و است

  

  )ملكوت اي سلطه (يپادشاه دو
 

   طانيش يپادشاه و خدا يپادشاه :  دارد وجود يپادشاه دو يروحان يقلمرو در
  

   :نمود اشاره يپادشاه دو نيا به رسول پولس

 ملكوت از را ما و است، دهيگردان درنور مقدسان راثيم بهره قيال را ما كه ديگزار راشكر پدر و  14-12:1 انيكولس

  را شيخو گناهان آمرزش يعني خود هيفد يو در كه ساخت، منتقل خود محبت پسر ملكوت به ده،ينرها ظلمت

  .ميا افتهي

  

  .ميشو يم خدا يپادشاه وارد دوباره تولد با اما ، ميشو يم متولد طانيش يپادشاه در ما

  

  آسمان سه
  

   :است شده ذكر آسمان سه مقدس كتاب در

 .است ستارگان و ماه ، ديخورش ، نيزم جو : اول آسمان. 1

 .است) وهايد (ناپاك ارواح هم و خدا فرشتگان شامل كه روح يقلمرو : دوم آسمان. 2
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 هيآ در. خداست يزندگ محل نيا و ، است شده ذكر كباري 12: 2 انيقرنت 2 در مقدس كتاب در : سوم آسمان. 3

  .است قلمرو نيا در تخت و يكرس  محل. كند يم ادي بهشت همان اي فردوس عنوان به آن از پولس 4

  

! دانم ينم جسم؟ از رونيب ايآ و! دانم ينم جسم؟ در ايآ. نيا از قبل سال چهارده شناسم،يم حيمس در را يشخص

 از جدا خواه و درجسم خواه شناسم،يم را شخص نيچن و. شد ربوده سوم آسمان تا كه يشخص نيچن. داند يخدام

 تكلم آنها به ستين زيجا را انسان كه ديشن يناگفتن سخنان و شد ربوده فردوس به كه داند، يخدام دانم، ينم جسم،

   4- 2:12 انيقرنت٢.كند

 يقلمرو در يزندگ قيطر از يحت. ميريگ يم قرار روح يقلمرو در ، ميشو يم خدا حضور اي جالل وارد يوقت

 .ميشو هماهنگ روح يقلمرو با ميتوان يم زين يعيطب

 يكرس و تخت محل در ، ميهست ها آسمان در واقع در و ميشو يم روح يقلمرو وارد ما كه دارد وجود يمواقع

   فراتر سوم آسمان از آنها از كي چيه اما ، دارد وجود آسمان به اشاره مورد 750 از شيب مقدس كتاب در.خدا

  .رود ينم

  يروحان يقلمرو به ورود
 

  القدس روح افتيدر
  

  .ميكن افتيدر را القدس روح ديتعم ديبا ابتدا ، ميكن تجربه را يروحان جالل يقلمرو ميخواه يم اگر

  

 آن اقتيل كه ديĤيم من از تواناتر يشخص كنيل دهم، يدميتعم آب به را شما من«: گفت شده متوجه همه به ييحي

   3:16 لوقا.ددا خواهد ديتعم آتش و القدس روح به را اوشما. كنم باز را او نينعل بند كه ندارم

  

 آسمان از ديشد باد دنيوز يصدا چون يآواز ناگاه كه.  بودند كجاي در دل كي به د،يرس كاستيپنْط روز چون و

 شانيبد آتش يها زبانه مثل شده، منقسم يها زبانه و.  ساخت پر بودند نشسته آنجا در كه را خانه آن تمام و آمد
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 روح كه ينوع به مختلف، يزبانها به گشته، پر القدس روح از همه و.  قرارگرفت شانيا از يكي هر بر گشته، ظاهر

  4  - 1: 2 رسوالن اعمال. كردند شروع گفتن سخن به د،يبخش تلفّظ قدرت شانيبد

  

 كه ميدينشن بلكه«: گفتند يو به» د؟يافتي را القدس روح د،يآورد مانيا كه يهنگام ايآ«: گفت شانيبد  19:2 اعمال

 نبوت گشته، متكلم زبانها به و شد نازل شانيبرا روحالقدس نهاد، شانيا بر دست پولس وچون ! هست القدس روح

   19:6 اعمال.كردند

  

  

  

  روح در يزندگ
 

 بر گام و ميكن يزندگ روح يقلمرو در را خود يزندگ از روز هر ما كه ماست يزندگ يبرا خدا اراده و نقشه نيا

  .ميدار

   5:25 انيغالط.ميبكن رفتار هم روح به م،يكن ستيز روح به اگر
  

   5:16 انيغالط.آورد دينخواه جا به را جسم شهوات پس ديكن رفتار روح به ميگويم اما

  

  مكاشفه روحِ افتيدر
 

 به القدس روح كه شود يم آغاز ييآنجا از كار نيا. ميشو روح يقلمرو وارد ديبا ، خدا يقيحق جالل تجربه يبرا

 بلكه ، شود يم مكشوف ما بر خدا جاللِ تنها نه ما ، روح يقلمرو در. رديگ قرار ما رب مكاشفه و حكمت روح عنوان

   .ميده جالل را او ديبا كه شود يم مكشوف ما بر زين نيا

  

 كه حيمس يسيع ما خداوند يتاخدا خود، يدعاها در شما آوردن ادي از و شما يبرا نمودن شكر از ستميا ينم باز

 گشته، روشن شما دل چشمان تا. ديفرما عطا شما به خود معرفت در را كشف و كمتح روح است، ذوالجالل پدر

   18-16:1 انين،افسسيمقدس در او راثيم جالل دولت است كدام و ستيچ او دعوت ديام كه ديبدان
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 جالل ار او تا ميكن دايپ يدسترس خدا جالل يقلمرو به كه ميدار را يريدل نيا ما ، او راثيم عنوان به ، حيمس در

  .ميده

   10:19 انيعبران . ميشو داخل اقدس مكان به تا ميدار يريدل يسيع خون به چونكه برادران، يا پس

  

  )ها زبان به دعا (روح در دعا
 

  .كرد ميخواه دعا زين روح در ، ميدار يم بر گام و ميكن يم يزندگ ، روح جالل يقلمرو در كه همانطور

 مقصود پس. شود يبرخوردارنم من عقل لكن كنديم دعا من روح دعاكنم، يزبان به اگر رايز  15-14:14 انيقرنت١

 خواهم زين عقل به و خواند خواهم سرود روح به نمود؛ خواهم دعا زين عقل به و كرد دعاخواهم روح به ست؟يچ

  .خواند

  

 روح خود لكن م،يدان يدنميبايم كه يبطور ميكن دعا آنچه كه رايز كند، يمددم را ما ضعف زين روح نيهمچن و

   8:26 انيروم.كرد انيب شود ينم كه ييها ناله به كنديم شفاعت ما يبرا

  

 برده خدا تخت برابر در نيزر يها كاسه در خوشبو يبخور عنوان به و خداست يخشنود باعث روح در ما يدعاها

  .شود يم

  

 كاسه و يبربط شانيا از يكي وهر دندافتا بره حضور به ريپ چهار و ستيب و وانيچهارح آن گرفت، را كتاب چون و

  5:8 مكاشفه.است نيمقدس يدعاها كه دارند بخور از پر نيزر يها

  

 عيجم يدعاها به را آن تا شد داده بدو اريبخوربس و طال يمجمر با ستاديبا مذبح نزد گرآمده،يد يا فرشته و

 باال خدا حضور در نيمقدس يدعاها با هفرشت دست از بخور، دود و بدهد، است تخت شيپ كه طال مذبح بر ن،يمقدس

   4-3:8 مكاشفه.رفت
  

   )ها زبان به سرود ( روح در سرود
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  .ميكن يم شروع زين را روح در خواندن سرود ، ميشو يم جالل يقلمرو وارد روح در كه همانطور

  

 خواهم سرود روح به نمود؛ خواهم دعا زين عقل به و كرد خواهم دعا روح به ست؟يچ مقصود پس 14:15 انيقرنت١

   ... خواند

 آن جز اموزد،يب را سرود آن نتوانست چكسيه و نديسرايم ديجد يسرود ران،يپ و وانيح چهار و تخت درحضور و

   14:3 مكاشفه.بودند شده دهيخر ازجهان كه هزار چهار و چهل و صد

  

 كاسه و يبربط شانيا از يكي وهر افتادند بره حضور به ريپ چهار و ستيب و وانيچهارح آن گرفت، را كتاب چون و

 كتاب گرفتن مستحق«: نديگويم و نديسرايم ديجد يوسرود. است نيمقدس يدعاها كه دارند بخور از پر نيزر يها

 امت و قوم و زبان و لهيقب ازهر خود خون به خدا يبرا را مردمان و يشد ذبح كه رايز يهست شيمهرها گشودن و

   9-8:5 مكاشفه . يديخر
  

  روح در پرستش
  

 روح در را او تا است كرده بلند خدا يقيحق حضور در را ما روح كه ميابي يم در ما ، روح در جالل يقلمرو نيا در

  .ميكن پرستش يراست و

  

 رايز خواهندكرد پرستش يراست و روح به را پدر يقيحق پرستندگان آن در كه است االن بلكه ديآ يم يساعت كنيل

 يراست و روح به ديبايم كند پرستش را او هركه و است روح خدا. است طالب را خود نپرستندگا نيا مثل پدر كه

   24- 23:4 وحناي«.بپرستد
  

  روح توسط  شدن منتقل
 

  .كرد خواهد منتقل ، روح جاللِ يقلمرو به و كرده بلند را ما زين او ، كرد "منتقل" را پسيليف روح كه همانطور يحت
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 به را خود راه كه رايز افتين را گراويد خواجهسرا برداشته، را لپسيف خداوند روح آمدند، باال آب از چون و

   8:39 اعمال.گرفت شيپ يخوش

  

   .برد خانه به را او خدا يوقت شد منتقل زين ينب اليحزق

  

  

  

  خدا جاللِ ظهور و يتجل
 

  هشدار كي اول
  

 خلق آنچه به و سازند يم يا ماسه يها قلعه آنها. كنند يم يازب ساحل در كه ديكن تصور را كودكان از يگروه

 زمان مدت در كه ميدان يم ، ميكن يم تماشا را آنها كه همانطور ، حال نيا با و. خندند يم يخوش با اند كرده

  م؟يا بوده ها بچه نيا مثل ما ايآ. رفت خواهد نيب از اند كرده جاديا آنها آنچه همه ، يكوتاه

 

 كه است ميعظ و كران يب اريبس خدا جاللِ. بود خواهد آسان اريبس ساحل در يباز و انوسياق كل رفتنگ دهيناد

 .است دشوار آن از كوچكتر يها بخش يحت درك

  داده ما به خدا كه ياقتدار در كه همانطور. مينيب يم را خدا جالل ، ابدي يم شفا يفرزند و ميكن يم دعا يوقت

 در كه همانطور. مينيب يم را خدا جالل ، ميزن يم پس است شده فرستاده ينابود يبرا كه ار يطوفان و ميا ستادهيا

  .مينيب يم را خدا جالل ، ميا ستادهيا خروشان آبشار كي كنار در جنگل

  

  باشد يم جا همه او جالل
 

   :ديگو يم ما به و ، ديد  را خدا جالل بارها ينب ياياشع. ماست اطراف و باشد يم جا همه او جالل
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 بادو و ديپوشانيم را خود يرو آنها از دو با و داشت، بال شش آنها از كي هر كه بودند ستادهيا آن يباال نيسراف و

 هوهي قدوس قدوس قدوس«: گفتيم زده، صدا را يگريد يكي و. نمود يپروازم دو با و ديپوشانيم را خود يهايپا

   3-2:6 اياشع«.است مملو او جالل از نيزم يتمام وت،يصبا

  

  ها نشانه و اتيآ از هدف
 

 .هستند خدا جالل يتجل يمقدس كتاب يها نشانه

 قيتصد". شد قيتصد اي دييتأ داد انجام خدا قيطر از كه ييها نشانه و بيعجا ، معجزات توسط خداوند يِسيع

  .است يرسم تيصالح و مقام كي در شدن دييتأ يمعنا به "شدن

  

 و قوات به گشت مبرهن خدا جانب از شما نزد كه يمرد يناصر يسيع. ديبشنو را سخنان نيا يلياسرائ مردان يا»

   2:22 د،اعماليدان يخودم چنانكه د،يگردان صادر او از شما انيم در خدا كه ياتيآ و بيعجا

  

  .آورند يم مانيا و شده ريمتح ها نشانه و معجزات دنيد از  ياريبس

  

 او از كه مهيعظ قوات و اتيآ دنيد از و بوديم لپسيف با همواره افتي ديتعم چون و آورد مانيا خود زين وشمعون

   8:13 اعمال.افتاد رتيح در شد،يم ظاهر

  

  .دهد شهادت خود معجزات و بيعجا ، ها نشانه با كه است نيا خدا اراده

  

   2:19 اعمال.رمآو ظهور به دود بخار و آتش و خون از را اتيآ ن،يزم در نييپا از و بيعجا افالك، در باال واز

  

 اراده برحسب القدس روح يايعطا و قوات انواع و معجزات و اتيآ به داديم شهادت شانيا با زين خدا كه يدرحالت

   2:4 انيعبران.خود

  

  خداوند يِسيع توسط شده انجام نشانه نياول
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 كي به ، نشانه. نامد يم "ها نشانه شروع" را آن خدا كالم و بود شراب به آب ليتبد خداوند يِسيع معجزه نياول

  .كند يم اشاره آن به اي شود يم مربوط  زيچ

  

 نزد به و ديبردار االن«: گفت شانيبد پس. كردند زيلبر را آنها و» .ديكن پر ازآب را ها قدح«: گفت شانيبد يسيع

 از كه ندانست و ديبچش بود، دهيگرد شراب كه را آب آن مجلس سيرئ چون و بردند؛ پس» .ديببر مجلس سيرئ

: گفت بدو ساخته، مخاطب را داماد مجلس سيرئ دانستند،يم بودند، دهيكش را آب كه ينوكران كنيل كجااست،

» ؟يداشت نگاه حال تا را خوب شراب تو كنيل. آن از بدتر شدند، مست چون و Ĥورديم رااول خوب شراب يهركس«

 او به شاگردانش و ظاهركرد را خود جالل و گشت صادر ليجل يدرقانا يسيع از كه است يمعجزات يابتدا نيا و

  11-7:2 وحناي.آوردند مانيا

  

 نيا كه است جالب. كرد ليتبد عهيالطب ماوراء به را يعيطب امر كي كه بود يزيچ آن شراب به آب ليتبد معجزه نيا

 سوم باب وحناي در يگزند ليتبد معجزه از قبل ، دوم باب ، وحناي در عهيالطب ماوراء به يعيطب امر كي ليتبد نشانه

  "ديشو متولد دوباره ديبا شما": فرمود خداوند يِسيع كه دارد اشاره

  

  جالل يابرها
 

 افراد از ياريبس كه يمواقع در غالباً اتيتجل نيا. اند كرده تجربه را "جالل يابرها" شور پر پرستش زمان در ياريبس

 يم دهيد ، اند شده گرفته تاليجيد يها نيدورب با كه ييعكسها در كنند يم حس را خدا حضور بتيه پر جالل ،

  .شود

  

  نكيا و ستندينگر صحرا  يسو به ، گفت سخن  لياسرائ يبن جماعت  يتمام به هارون چون كه شد واقع و  10: 16 خروج

  .شد ظاهر ابر در خداوند جالل

  

   24:15 خروج.گرفت فرو را كوه ابر برآمد، كوه فراز به يموس چون و
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 به نتوانست يموس و. ساخت پر را مسكن خداوند جالل و ديپوشان را اجتماع مهيخ ابر، آنگاه  38- 34:40 خروج

 يباال از ابر چون و. بود پرساخته را مسكن خداوند جالل و بود، ساكن آن ابربر راكهيز شود، داخل اجتماع مهيخ

 آن، برخاستن تاروز خاست، يبرنم ابر اههرگ و. كردنديم خودكوچ مراحل همه در لياسرائيبن خاست، يبرم مسكن

 ، لياسرائ خاندان  يتمام نظر در بود، يم آن بر آتش ، شب در و مسكن بر خداوند ابر روز، در كه رايز.دنديكوچ ينم

  . شانيا منازل ةهم در

  

 است نيا «كه ديدررس ابر از يآواز نكيوا افكند هيسا شانيا بر درخشنده يابر ناگاه كه بود زبانش بر سخن هنوز و

   17:5 يمت«!ديبشنو را او. خشنودم يو از كه من بيپسرحب

  

  آتش ظهور و يتجل
 

 يپ در يپ ، جالل يابرها با همراه كه يطور به. ابدي يم يتجل آتش يها شعله صورت به  اوقات يبعض خدا جالل

  .است شده انينما تاليجيد يها نيبدور با شده گرفته ريتصاو در كه وندديپ يم وقوع به آتش از ييها گوله اي و  رگه

  

 قوم عيجم خداوندبر جالل و دادند بركت را قوم آمده، رونيوب شدند، داخل اجتماع مهيخ به هارون و يوموس

 را نيا قوم يتمام چون و د،يبلع برمذبح را هيپ و يسوختن يقربان آمده، رونيب حضورخداوند از آتش و. شد ظاهر

   24-23:9 انيالو.درافتادند يرو به كرده، بلند يصدا دند،يد

  

 خدا او دهد، جواب آتش به كه ييخدا آن و خواند راخواهم هوهي نام من و ديبخوان را خود يخدا اسم وشما

   18:24 پادشاهان١«.يگفت كوين«: گفتند جواب در قوم يتمام و» .باشد

  

 در كه را آب و ديبلع را خاك و سنگها و زميه و يسوختن يقربان افتاده، هوهي آتش آنگاه  39- 38:18 پادشاهان١

 او هوهي! اوخداست هوه،ي«: گفتند افتاده، خود يرو به دنديد را نيا چون قوم يتمام و. ديسيل بود، خندق

  «!خداست
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 و ديسوزان را حيذبا و يسوختن يها يقربان آمده، فرود آسمان از آتش شد، فارغ كردن دعا از مانيسل چون و

   7:1 خيتوار٢.مملوساخت را خانه خداوند جالل

  

 انشيم از يسوختگ روح و انصاف روح به را مياورشل خون و ديبشو را ونيصه دختران چرك خداوند كه يهنگام

 در مشتعل آتش يدرخشندگ و روز در دود و ابر شيمحفلها وبر ونيصه كوه مساكن عيجم بر خداوند د،ينما رفع

   5- 4:4 اياشع.بود خواهد يوششپ آن جالل يبرتمام كه رايز د،يآفر خواهد شب

  

  برق و رعد
  

 اريبس يكرنا آواز و آمد، ديپد بركوه ظيغل ابر و برقها و رعدها كه صبح، طلوع وقت به سوم روز در شد واقع و

   19:16 خروج.دنديبلرز بودند، لشكرگاه در كه قوم يتمام كه يبطور سخت،

  

 روح هفت كه افروخته تخت شيپ نيآتش چراغ هفت و د؛يآ يبرم رعدها و وصداها برقها تخت، از و 4:5 مكاشفه

  .باشنديم خدا
  

  )مسح (يتجل روغن
 

 تجربه بدن يها قسمت ريسا اي پا ، دست از پوستشان يرو روغن شدن يجار نيح در را يتجل نيا افراد از ياريبس

  .كردند يم استفاده مسح يبرا روغن از. اند كرده

  

 مقدس مسح روغن تا شود، ساخته عطار صنعت از كه يعطر بساز، را مقدس مسح روغن آنها از و  30:25 خروج

  .باشد

  

: بگو كرده، خطاب را لياسرائيبن و. كنند كهانت من يبرا تا نما، سيتقد را شانيا نموده، مسح را پسرانش و هارون و

   31-30:30 خروج.شما ينسلها در من يبرا مقدس مسح روغن است نيا
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  .شود يم ظاهر ييطال رنگ به روغن ، يموارد در

 چه هستند شمعدان چپ بطرف و راست بطرف كه تونيز دودرخت نيا«: گفتم كرده، خطاب را او من پس

 از را طال روغن كه ينيزر لوله دو يپهلو به تونيز شاخه دو نيا «كه گفتم كرده، خطاب را او گريد بار و» باشند؟يم

   12-11:4 ايزكر «ستند؟يچ زديريم خود

  

  

  

   )لياكل مانند (طال ظهور و يتجل
 

  .شود يم انينما خدا نور پر حضور در پرستش زمان در يگاه ) لياكل مانند (رنگ ييطال جالل يها ذره

  

 يوشمشها. است كبود اقوتي مكان شيسنگها. شوديم سرنگون آتش مثل شيهايژرف و د،يآ يم رونيب نان نيزم از

   6-5:28 وبيا.دارد طال

  

 طال از يا هيهد ارسال ،  دهد انجام ديبا ، ديايب خود عروس نزد نكهيا از قبل داماد كه يكار نيخرآ ، هودي رسم طبق

  .شد اهدا يو به طال يها هيهد ، كرد موافقت اسحاق با ازدواج با ربكا كه يهنگام. است

  

 برادر ناحور، زن لكه،م پسر ل،يبتوئ دختر رفقه، ناگاه، كه بود نشده فارغ گفتن سخن از هنوز او و 24:15 شيدايپ

 رفقه شكشيپ آورده، رونيراب رختها و طال آالت و نقره آالت خادم، و داشت كتف بر ييسبو و آمد رونيب م،يابراه

   24:53 شيدايپ.داد سهينف يزهايچ را او مادر و برادر و كرد،

  

 كرد موافقت اسحاق با ازدواجِ با يتوق  ، عروس تازه يربكا به او. بود القدس روح از يسمبل ميابراه  "نامِ يب" خادم

  .است خداوند يِسيع  از يسمبل كه داد هيهد طال

  

 يبرا خالص نقره و تو گنج مطلق قادر آنگاه ،ينهرهابگذار يسنگها در را رياوف يطال و درخاك را خود گنج اگر و

   25-24:22 وبيبود،ا خواهد تو
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 و است دهيپوش نقره به دكهيا شده فاخته يبالها مثل كنيل د،يبود دهيهاخواب آغل در اگرچه  68:13 ريمزام

  .سرخ يطال به شيپرها

  

 را خانه نيا كه ديگويم وتيصبا هوهي و خواهندآمد امتها عيجم لتيفض و ساخت خواهم متزلزل را امتها يتمام و

 جالل: ديگويم وتيصبا هوهي. است من آن از طال و من آن از نقره: ديگويم وتيصبا هوهي. ساخت خواهم پر ازجالل

 وتيصبا هوهي قول. ديبخش خواهم را يسالمت مكان، نيا در و بود خواهد تر ميعظ نشينخست ازجالل خانه نيا آخر

   9-7:2 يحج .است نيا

  

 گرانبها جواهر نوع هر به شهر واريد اديبن و. بود يمصف شهيش چون خالص زر از شهر و بود شمي از آن واريد يوبنا

 ششم، و يقيعق جزع پنجم، و زمرد چهارم، و ديسف قيعق سوم، و كبود اقوتي دوم، و شمي اول، اديبن كه بود نيمز

 اقوتي ودوازدهم، يآسمانجون ازدهم،ي و اخضر قيعق ودهم، طوپاز نهم، و يسلق زمرد هشتم، و زبرجد وهفتم، قيعق

 شهيش چون خالص زر از شهر، عام ارعوش ديمروار كي از دروازه هر بود، ديمروار دوازده دروازه، دوازده و. بود

   21- 18:21 مكاشفه.شفاف
  

  جواهرات ظهور و يتجل
 

 .شدند ختهير خدا حضور نور پر جالل ظهور زمان در ييبايز جواهرات ، يمتعدد موارد در

  اتفاق نيا از يوصف رسد يم نظر به ، "گستر هيسا شده مسح يكروب" عنوان به  اش ياصل تيموقع فردريلوس خدمت

 وجود ، رفت يم جلو و عقب به نيآتش يسنگها انيم در او كه يهنگام ، آسمان در خدا تخت محل در كه باشد

  .داشت

  

 را يو و بخوان هيمرث صور پادشاه يبرا انسان پسر يا«: گفت شده، نازل من بر خداوند كالم و  14-11:28 اليحزق

 هر و يبود خدا باغ در عدن در. يهست جمال كامل و متحك مملو و كمال توخاتم: ديفرمايم نيچن هوهي خداوند بگو

 زمرد و بهرمان و كبود اقوتي و شبي و جزع و زبرجد و ديسف قيعق و اصفر اقوتي و احمر قيعق از گرانبها سنگ گونه
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 شده مسح يكروب تو. بود شده ايآنهامه تو خلقت روز در كه بود طال از تو در تيهايونا دفها صنعت و. بود تو پوشش

  .يديخراميم نيآتش يسنگها انيم در و. يباش خدابوده مقدس كوه بر تا نمودم نصب را تو و. يگستربود هيسا
  

 يآسمان تخت محل در يفراوان به كه كنند يم اشاره گرانبها يمتيق يسنگها به "نيآتش يسنگها" كه رسد يم نظر به

  .شود يم ساطع خدا خود از كه است يجالل پر نور كننده منعكس كه دارد وجود

  

 نازل خدا جانب از آسمان از كه نمود من به را مياورشل مقدس شهر و برد بلند بزرگ يكوه به روح، در مرا آنگاه

  11- 10:21 مكاشفه.نيبلور شمي چون گرانبها، جواهر مانند نورش و دارد را خدا جالل و شود، يم

 گرانبها جواهر نوع هر به شهر واريد اديبن و. بود يفمص شهيش چون خالص زر از شهر و بود شمي از آن واريد يوبنا

 ششم، و يقيعق جزع پنجم، و زمرد چهارم، و ديسف قيعق سوم، و كبود اقوتي دوم، و شمي اول، اديبن كه بود نيمز

 اقوتي ودوازدهم، يآسمانجون ازدهم،ي و اخضر قيعق ودهم، طوپاز نهم، و يسلق زمرد هشتم، و زبرجد وهفتم، قيعق

 شهيش چون خالص زر از شهر، عام وشارع ديمروار كي از دروازه هر بود، ديمروار دوازده دروازه، دوازده و. بود

   21- 18:21 مكاشفه.شفاف

  

  .است شده نيتزئ جواهرات با "عروس" كه كند يم فيتوص اياشع

  

 ساخته، ملبس نجات بهجامه مرا كه رايز دينمايم وجد خود يخدا در من جان و كنميم اريبس يشاد خداوند در

 نتيز ورهايز به را خود عروس، و دهديم شيآرا تاج به را شتنيخو داماد چنانكه. ديپوشان من به را عدالت يردا

   61:10 اياشع.بخشديم
  

  پر و بال يتجل
 

  .دارند قرار خدا زيانگ شگفت حضور جالل يقلمرو در پر و بال كه  كه ميا دانسته نيهمچن

  

 سپر و مجن را تو او يراست. گرفت يخواه پناه شيبالها ريز و ديپوشان خواهد را تو خود يپرها به  91:4 ريمزام

  .بود خواهد
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 خود نزد برداشته، عقاب يبربالها را شما چگونه و د،يدهايد كردم، انيمصر به من كه را آنچه شما  19:4 خروج

  .آوردهام

  

 رونيب شما و بود خواهد شفا يو يبربالها و كرد واهدخ طلوع عدالت آفتاب ديترسيم من اسم از كه شما يبرا اما

   4:2 يمالك.دكرديخواه زيخ و جست يپروار يها گوساله مانند آمده،

  

   17:8 ريكن،مزام پنهان خود بال هيسا ريز مرا دار؛ نگاه چشم مردمك مثل مرا

  

 مثل كنم، جمع را تو فرزندان ممرتبهخواست چند! خود مرسالن كننده وسنگسار ايانب قاتل م،ياورشل م،ياورشل يا»

   23:37 يمت ! ديونخواست كنديم جمع خود بال ريز را خود يها جوجه كه يمرغ

   36:7 ريمزام.برنديم پناه تو يبالها هيسا ريز آدم يبن. است ارجمند چه تو خدارحمت يا

  

 ما لهيبوس هرجا در را خود معرفت وعطر برديم خود ظفر موكب در دائم ح،يمس در مارا كه راست خدا شكر كنيل

 يال موت، عطر را نهاياماا. هالكان در هم و انيناج در هم ميباشيم حيمس يخوشبو عطر را خدا رايز. كند يظاهرم

   16-14:2 انيقرنت٢باشد؟ يكاف كه ستيك امور نيا يبرا و. اتيح يال اتيح عطر را آنها و موت

  

  .باشد فرشتگان حضور انگرينما تواند يم نيهمچن پرها و بال يتجل
 

  )خوشبو حهيرا (عطر يتجل
 

  .برد نام "حيمس يخوشبو عطر" عنوان به ما از ، رسول پولس

  

 معرفت عطر و برد يم خود ظفر موكب در دائماً ح،يمس در را ما كه راست خدا شكر كنيل 16  -  14: 2 انيقرنت دوم

 در هم و انيناج در هم ميباش يم حيمس يبوخوش عطر را خدا رايز.  كند يم ظاهر ما لةيوس به هرجا در را خود

  باشد؟ يكاف كه ستيك امور نيا يبرا و. اتيح يال اتيح عطر را آنها و موت يال موت، عطر را نهايا اما. هالكان
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 خدا خود با را يخودمان تيميصم و بودن كينزد يتجل نيا. كرد فيتوص ما ينيب در را خدا نفَسِ يبو و عطر وبيا

  .كشد يم ريتصو به

   27:3 وبيباشد،ايم من ينيب در خدا نفخه و است يباق من در جانم كه يمادام كه

  

 شتريب يشادمان روغن به را تو تو يخدا خدا نيبنابرا. يداشت دشمن را وشرارت دوست را عدالت  8-7:45 ريمزام

 خوش را تو تارها به كه عاج يقصرها از است، خهيسل و عود و مر تو يرختها همه. است كرده مسح تيرفقا از

  .ساختند

  .ميدار او عروس عنوان به ما و) حيمس (داماد عاشقانه رابطه از بايز يريتصو ما مانيسل يها غزل غزل در

 تاجران اتيعطر همه به و بخور و مر وبه ديآ يبرم ابانيب از دود يستونها مثل كه ستيك نيا  3:6 ها غزل غزل

  معطراست؟

  

 يبو مثل لباست يبو و است ريش و عسل تو زبان ريز چكانديم را عسل تو يلبها من، سعرو يا  4:11 ها غزل غزل

  .است لبنان

  

 درختان انواع با ينيدارچ و ين و زعفران و سنبل. است سنبل و بان و سهينف يها وهيم با انارها بستان تينهالها

  14-13:4 ها غزل غزل .سهينف يعطرها عيجم با عود و مر كندر،

  

 محبت ادآوري كه هستند يمقدس كتاب يها نشانه ، خدا پرشكوه حضور جاللِ اتيتجل از گريد ياريبس و ها نيا

  .باشد يم ، يزود به او بازگشت و عروسش عنوان به ما با تيميصم يبرا او ليتما و خدا ركنندهيغافلگ
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  پنجم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش
  

  ؟ ميشو يم روح يقلمرو وارد گونهچ )1

  

  

  

  

  

  

  

  

 كتاب يمبنا د؟يكن اعالم را دينيبب ديخواه يم اي ، ديا دهيد كه خدا جالل يتجل سه مورد در) 2

  ؟ ديده ارائه اتيتجل نيا يبرا را مقدس
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  درس ششم

 خدا جاللِ يِسايكل مكاشفة

  

خدا جاللِ شناخت  
 

 همه كه خداوند جالل شناخت از او. ميكرد آغاز حبقوق از يا ييشگويپ با خداوند جالل مورد در را العهمط نيا ما

 كه است خداوند جالل شناخت تجربه و فهم افتيدر يبرا  نيا " ، مينوشت ما. كرد صحبت كرد خواهد پر را نيزم

  ".ميا داده قرار هم كنار را مطالعه نيا ما

  

 2:14 حبقوق.سازديم مستور را ايدر آبها كه ينحو به شد خواهد مملو خداوند جالل تشناخ از جهان كه رايز

  

  Yada – يعبر كلمه
 

 ، دنيد لهيوس به حيصح صيتشخ ، دانستن" يمعنا به و است yada فوق هيآ در "شناخت" شده ترجمه يعبر كلمه

 .است "شناخت اي مشاهده

 كه است يمعن نيا به نبوت نيا. است تجربه با شناخت كي بلكه ، بود نخواهد يسرسر شناخت كي شناخت نيا

 ، دهند يم صيتشخ را آن و شناسند يم ، كنند يم مشاهده را خداوند جالل كه شود يم يافراد از مملو نيزم كل

  .است خداوند اعمال آن كه
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  Gnosis – يوناني كلمه
 

  .كرد اشاره خداوند جاللِ شناخت به نيهمچن رسول پولس

 در خدا جالل معرفت نور تا ديدرخش ما يدلها در كه است همان د،يدرخش ظلمت از تانور گفت كه ييخدا رايز

 4:6 انيقرنت٢.بدرخشد ما از حيمس يسيع چهره

  

 ".است يشخص تجربه قيطر از ، دانستن" يمعن به ، Gnosis ، شناخت شده ترجمه يوناني كلمه

 .است "اشعه كي توسط خصوص به ، شدن آشكار اي دنيخشدر" يمعن به  phos ، نور شده ترجمه يوناني كلمه

  .است " دادن جالل ، نهادن ارج اي ، دادن ارائه" يمعن به ، doxaxo ، جالل شده ترجمه يوناني كلمه

  

 يمعنا به) Gnosis كلمه شهير از( Ginosko": ديگو يم)  W. E. Vine (ديجد عهد لغات يريتفس يكشنريد

 نشان نيا. است كردن درك كامل طور به اي دنيفهم ، دادن صيتشخ ، دنيرس اختشن به ، كردن حاصل شناخت

 يم شناخته شخص يبرا آنچه ،  دارد وجود شده شناخته موضوع و شده شناخته فرد نيب يا رابطه اغلب كه دهد يم

  ". شود يم برقرار رابطه جهت نيا از و است ارزش و تياهم يدارا ، شود

  

  Epignosis – يوناني كلمه
 

   :ديسينو يم شناخت مورد در دوباره پولس

 به خود شناخت در را كشف و حكمت روح است، ذوالجالل پدر كه حيمس يسيع ما خداوند يتاخدا 1:17 انيافسس

  .ديفرما عطا شما

  

 درك" يمعن به اي  است "شناختن " يمعنا به شود يم استفاده نجايا در كه ،) شناخت( Epignosis ، يوناني واژه

  .است "داشتن اذعان ، شدن آگاه كامل طور به" ، يمعن به نيهمچن و باشد يم "قيتصد ، كامل
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 او راثيم جالل دولت است كدام و ستيچ او دعوت ديام كه ديبدان گشته، روشن شما دل چشمان تا 1:18 انيافسس

  ن،يمقدس در

  

W. E. Vine سدينو يم ، "Epiginosko  شناختن ، دنيفهم ، كردن توجه دقت با ، كامل درك ، مشاهده ، انگريب 

 Ginosko كه يشناخت به نسبت يعني است شده شناخته موضوع از تر ژهيو شناخت ، ييراهنما كي به اشاره. است

 .است تر خاص دهد يم ارائه

 تمام          كه اند هديشن ، اند دهيد ، اند كرده تجربه  افراد آنچه از دارد وجود ييها شهادت ، جالل اتيتجل با همراه

 را خدا جالل تا است داده آنان به خدا كه است يقدرت لهيوس به حيمس بدن عملكرد جهينت نيا. كند يم مملو را نيزم

   .دهند قرار همگان ديد معرض در

  

 شگفت وعده كي ينب اليدان ، ميشو يم او حضور جالل وارد كه همانطور ، ميطلب يم را خدا يرو كه همانطور

  .دهد يم ما به زينگا

  11:32 اليدان.كرد خواهند ) ميعظ يكارها (شده، يقو شناسند يم را شيخو يخدا كه يآنان..... 
 
 

   عبادتگاه در خدا جاللِ
 

 ميقد عهد طبق* 

 شد وارد يزمان خدا جالل و حضور ، يموس مهيخ در. بود ساكن پرستش مكان در خدا حضور ، قيعت عهد دوره در

  .آوردند االقداس قدس به را عهد صندوق كه

 شدند، وارد ، پرستش و شيستا با و شدند نفر  كي مثل متحد و كدلي به مردم و كاهنان كه يهنگام ، مانيسل معبد در

 .ساخت پر را خدا خانه خداوند جالل

 

 با ، شده ملبس نازك كتان به  شانيا برادران و پسران و  دوتُوني و  مانيه و آساف  يعني بودند  يمغَنّ كه  يانيالو  عيجم و

).  نواختند يم كَرِنّا كه بودند كاهن  ستيب و صد  شانيا با و بودند،  ستادهيا مذبح مشرق طرف به عودها و بربطها و سنجها

 با چون و آمدند، صدا به خداوند  حيتسب و حمد در آواز  كي به نفر  كي مثل  انيمغنّ و كَرِنّانوازان چون كه شد واقع  پس
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 او رحمت كه رايز است كوين او كه گفتند حمد را خداوند و خواندند بلند آواز به  يقيموس آالت ريسا و سنجها و كَرِنّاها

 رايز ستنديبا خدمت  يبرا نتوانستند ابر سبب به كاهنان و. شد پر ابر از خداوند ةخان  يعني خانه آنگاه ، است ابداالباد تا

  14  -  12: 5 خيتوار دوم. بود كرده پر را خدا ةخان  هوهي جالل كه
  

 ديجد عهد طبق* 

 ، ما طرف از خداوند يِسيع يقربان لهيوس به. ميا شده ديجد عهد وارد ما ، خداوند يِسيع شده ختهير خون قيطر از

  .ماست در ساكن او جالل. ماست بر او جالل. كند يزندگ انسان با تواند يم  خدا اكنون

  جالل يسايكل -  سر كي
  

 نيا ، واقع در. دنديد ينم را سايكل عصر آنها. اند دهيند را ميكن يم يزندگ آن در ما كه يزمان دوره قيعت عهد يايانب

  .بود معما كي

 

 نيا ،"زنده يخدا پسر ،) شده مسح كه يكس (حيمس" ، هست يسيع كه ، شد گفته پطرس توسط كه يا مكاشفه

  .بود سر كي گذشته در ازآنچه ودب يا مكاشفه شروع
 

  برد يم نام سايكل از بار نياول خداوند يِسيع
 

 القدس روح توسط پدر كه يا مكاشفه مورد در او كه يوقت كرد استفاده "سايكل" كلمه از خداوند يِسيع بار نياول

 بود مكاشفه نيا يرو بر. بود سر كي ها گذشته در كه بود يزيچ مكاشفة آغاز نيا. كرد صحبت بود داده پطرس به

  .ساخت خواهد را خود يسايكل كه گفت او كه

  

  ياديبن قتيحق*
  

 چه انسانم پسر كه مرا مردم«: گفت ده،يپرس خود شاگردان از آمد، لپسيف هيصريق ينواح به يسيع كه يهنگام و

: راگفت شانيا» .ايانب از يكي اي ايارم يبعض و اسيال يبعض و ددهندهيتعم ييحي يبعض«: گفتند» ند؟يگويم شخص

        15 -13:16 يمت«د؟يدانيم كه مرا شما«
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  پطرس مكاشفة*
  

 يتوا خوشابحال«: گفت يو جواب در يسيع» !زنده يخدا پسر ح،يمس ييتو «كه گفت جواب در پطرس شمعون

 ميگو يم را تو زين من و .است درآسمان كه من پدر بلكه نكرده، كشف تو بر را نيا وخون جسم رايز! وناي بن شمعون

        18 -16:16 يمت .... كنم يم بنا را خود يسايكل) سر نيا مكاشفه بر ( صخره نيا بر و پطرس ييتو كه

  

      )   19 -18:16 يمت (يژگيو چهار* 

  افتي نخواهد الياست آن بر جهنم ابواب و) 1

  سپارميم تو به را آسمان ملكوت يدهايوكل) 2

   گردد بسته آسمان در يببند نيزم بر وآنچه) 3

 .شود گشاده آسمان در ييگشا نيزم در وآنچه) 4

  

 حكومت و طانيش قدرت كه بود يسايكل كي نيا . نمود فيتوص را بسازد خواست يم كه ييسايكل خداوند يِسيع

 بستن تقدر كه ييسايكل. دارد دست در را ملكوت يدهايكل كه ييسايكل. شوند رهيچ آن برابر در نتوانستند او يها

   .داراست را كردن باز و

  

  سايكل از پولس مكاشفه
 

   :گفت " سر " نيا درباره رسول پولس

 5:32 انيافسس.ميگو يم سخن سايكل و حيمس درباره من كنيل است، ميعظ ، سر نيا

  

 سر* 

  .بود نشده مكاشفه ها گذشته در كه كرد ادي سر كي عنوان به سايكل از رسول پولس

 كه را خدا ضيف ريتدب ديباش دهيشن اگر -ها امت يا شما يبرا يسيع حيمس رياس و هستم پولس كه نم سبب نيا از 

 مطالعه از و نوشتم، شيپ مختصر چنانكه شد، اعالم من بر كشف راه از سر نيا كه است، شده عطا من به شما بجهت
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 كه يبطور بود، نشده آشكار آدم يبن به گذشته يقرنها در آن كه. ديبفهم سحيم سر در مرا ادراك ديتوانيم آن

         5 -1:3 انياست،افسس گشته مكشوف روح به او يايانب و مقدس بررسوالن الحال

 

 !هستند كيشر) انيهودي ريغ (ها امت* 

  .باشند يم وارث زين) انيهودي ريغ (ها امت كه ديفهم او

 بحسب شدم آن خادم كه. هستند كيشر ليانج تبوساط حيمس در او وعده بهره در و بدن در و راثيم در امتها كه

 نيا نم،يمقدس همه نيكمتر از كمتر كه من به يعني. است شده داده من به او قوت عمل برحسب كه خدا ضيف يعطا

 آن انتظام ستيچ كه سازم روشن را همه و دهم، بشارت حيمس اسيقيب دولت به امتها انيم در كه شد عطا ضيف

         9 -6:3 انيافسس.ديآفر حيمس يسيع لهيبوس را زيهمهچ كه ييخدا در بود، مستور ها عالم يبنا از كه يسر

  

 خدا گوناگون حكمت شناساندن*

 يقلمرو در قدرتها و اساتير به را خدا حكمت يها جنبه از ياريبس تا است نيا سايكل هدف كه گفت پولس

  .بشناساند يروحان

  

 شود، معلوم سايكل لهيبوس خدا گوناگون حكمت ،يآسمان يهايجا در تهاقدر و استهاير ارباب بر الحال آنكه تا

 مانيا بهسبب ميدار بااعتماد دخول و جسارت يو در كه نمود، يسيع حيمس ما خداوند در كه يازل ريتقد برحسب

        12 -10:3 انيافسس.يو

  

 كامل درك از را ما ، ساخت واهدخ را آن گفت خداوند يِسيع كه ييسايكل يواقع يمعنا كردن پنهان با طانيش

  .است داشته باز خدا يپادشاه يشركا عنوان به ما يها ييتوانا

  

  :كرد ادي سر كي عنوان به سايكل از پولس 5 باب انيافسس در دوباره

 5:32 انيافسس.ميگويم ساسخنيكل و حيمس درباره من كنيل است، ميعظ ، سر نيا

  

  سايكل كلمه يمعنا
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 كه شود يم گفته ينژاد به " ها امت". (باشد يم زين ها امت شامل بلكه ، نشد ساخته نژاد كي اساس بر سايكل

 برده ، يهودي ريغ و يهودي ، زن نه و مرد نه ، او در . هستند حيمس در كه يكسان مه از ليتشك سايكل.) نباشد يهودي

  .كند جاديا يتفاوت دينبا يمال تيوضع اي تيجنس ، نژاد  و ندارند يفرق چيه آزاد و

  

 كي يسيع حيمس شمادر همه كه رايز زن، نه و مرد نه و آزاد نه و غالم نه و يوناني اي باشد هودي كه ستين ممكن چيه

 3:28 انيغالط.ديباش يم

  

 كي يمعنا به ياريبس نظر از. است داشته يمقدس كتاب ريغ كامالً يمعنا امروزه "سايكل" كلمه ، عادت سالها طبق بر

 .است يانسان سازمان اي يذهبم ساختمان

 به كردن عمل از را ما ، ساخت خواهد را آن گفت يسيع كه ييسايكل يقيحق يمعنا داشتن نگاه يمخف با طانيش

  .است داشته باز سايكل عنوان

  

  !ميهست سايكل ما
 

  !ميهست سايكل ما چون ، ما يبرا وعده كي يعني ميدار سايكل يبرا كه يا وعده هر

  

 جالل يسايكل*

  .بود خواهد "ما جالل يبرا" ، ساخت خواهد را آن گفت خداوند يِسيع كه ييسايكل يعني ديجد مكاشفه نيا

  

 مقدر ما جالل يبرا دهرها از شيپ خدا كه را يمخف حكمت آن يعني م،يكنيم انيب يدرسر را خدا حكمت بلكه

 2:7 انيقرنت١فرمود،

  

 "ديجد يخلقت" يعني ما به "شدند قاصر جالل آن از" و دادن دست از كردن گناه كه يهنگام حوا و آدم كه يجالل

  .شد دهيبازگردان او يسايكل در ،
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 جالل ديام* 

 خود كه تيواقع نيا. شود يم ادي "جالل دولت" عنوان به "زنده يخدا پسر" يعني است حيمس كه يكس مكاشفه

  .شود يم ادي "جالل ديام" عنوان به كند يم يزندگ ما در شيسايكل عنوان به واقع در) شده مسح كه يكس (حيمس

  

 و شما در حيمس آن كه امتها انيدرم سر نيا جالل دولت ستيچ كه بشناساند نمودتا اراده خدا كه 1:27 انيكولس

  .است جالل ديام

  
 

 خدا حكمت يتجل*

 ها قدرت و ها استير" فرشتگان يقلمرو تمام يبرا سايكل توسط اكنون ، بود مانده پنهان دهرها از كه ، "سر" نيا

  :نوشت رسول ، پولس. است شده مكاشفه "يآسمان يها يجا در

  

 بشارت حيمس اسيقيب دولت به امتها انيم در كه شد عطا ضيف نيا نم،يمقدس همه نيكمتر از كمتر كه من به يعني

 را زيهمهچ كه ييخدا در بود، مستور ها عالم يبنا از كه يسر آن انتظام ستيچ كه سازم روشن را همه و دهم،

 خدا گوناگون حكمت ،يآسمان يهايجا در قدرتها و استهاير ارباب بر الحال آنكه تا. ديآفر حيمس يسيع لهيبوس

      10 -8:3 انيشود،افسس معلوم سايكل لهيبوس

  

 اند فراخوانده كه يآنان* 

 اي زدن صدا" يمعن به kaleo مهكل و "رونيب" يمعن به ek كلمه از eklesia "سايكل" شده ترجمه يوناني ياصل كلمه

 ."شوند يم فراخوانده" كه است يكسان يمعن به آن ساده ترجمه. است "فراخواندن

  .ميشو يم فراخوانده او اراده برحسب ، سايكل عنوان به ، ما

  

 قوت برحسب باش كيشر ليانج زحمات در بلكه باشم،يم او رياس كه ازمن نه و مدار عار ما خداوند شهادت از پس

 قبل كه يضيف آن و خود اراده برحسب بلكه ما اعمال حسب به نه خواند مقدس دعوت به و داد نجات را ما كه خدا،

 موت كه حيمس يسيماع دهنده نجات ظهور به ديگرد آشكار اماالحال. شد عطا ما به يسيع حيمس در امياال ميازقد

      10 -8:1 موتائوسيت٢ ل،ينجا لهيبوس ديگردان روشن را يفساد يوب اتيح و ساخت ستين را
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 تيريخ يبرا زهايچ همه اند، شده خوانده او اراده بحسب و دارنديم رادوست خدا كه يآنان بجهت كه ميدانيم و

  8:28 انيروم.باشنديم كار در هم با ) شانيا(

  

 ما "ميبرو سايكل مكان هب" ميتوان ينم ما. شود يم ادي سايكل عنوان به ميشد فراخوانده او اراده برحسب كه ييما از

 ".ميشد فراخوانده او اراده برحسب " ما و دارد نظر در يابد يهدف خدا! ميهست سايكل خود

  
 

 حيمس عروس* 

  .ميباش حيمس عروس كه ميشد فراخوانده ما

 را آن تا. داد آن يبرا را شتنيوخو نمود محبت را سايكل هم حيمس چنانكه د،يينما محبت را خود زنان شوهران يا

 اي نيوچ لكه كه سازد حاضر خود نزد به را ديمج يسايتاكل د،ينما سيتقد ساخته، طاهر كالم لهيبوس آب غسل به

 خود بدن مثل را شيخو زنان دمردانيبا طور، نيهم به. باشد بيعيب و تامقدس بلكه باشد، نداشته آن مثل زيچچيه

 را خود جسم هرگز چكسيه رايز. دينمايم محبت را شتنيخو د،ينما محبت را خود زوجه هركه رايز ندينما محبت

 يو بدن ياعضا كه زانرو. را سايزكلين خداوند چنانكه كند،يم نوازش و تيراترب آن بلكه است نداشته دشمن

 و وستيپ خواهد شيخو زوجه با كرده، رها را مادر و پدر مرد كه نجاستيا از. او ياستخوانها از و جسم از م،يباشيم

      32 -25:5 انيافسس.ميگويم ساسخنيكل و حيمس درباره من كنيل است، ميعظ سر، نيا. بود خواهند كتني دو آن

  

 از يسمبل ازدواج جنگد؟ يم ، ازدواج عنوان به كرده عطا خدا كه ينهاد با طانيش چرا كه دارد وجود يشك ايآ

  .باشد يم سايكل و حيمس ونديپ

  

  خدا هدف و اراده*

  3:21 انيافسس.نيآم. باد ابداالبادجالل تا قرنها عيجم تا يسيع حيمس رد و سايدركل را او مر

  

 هر ما. ميهست او يسايكل يجمع و يفرد صورت به ما ، اند شده فراخوانده او اراده برحسب " كه يكسان عنوان به

 خوانده "من يسايكل" تا كرده انتخاب او كه ميهست "شده خوانده" ماندارانيا جماعت اي گروه آن از يبخش كدام
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 ، داوود پسر توسط كه يمعبد بعداً و داود مهيخ ، يموس مهيخ ، اجتماع مهيخ مانند قيعت عهد يها نمونه. شوند

 همان كه ديآ يم ندهيآ در كه است "خانه" كي از يبخش نينماد يها مكاشفه يحاو يهمگ ، شد ساخته مانيسل

  .است حيمس خود عروس اي سايكل

  

 ييرايپذ با من مذبح به. نمود خواهند خدمت را تو وتينبا يقوچها و شد خواهند جمع تو نزد داريق يها گله عيجم

  60:7 اياشع.داد خواهم نتيز را خود جالل خانه و برخواهندآمد

  

  26:8 ريمزام.را تو جالل سكونت مقام و دارميم دوست را تو خانه محل خداوند يا

  

 ساخته مملو را خداوند خانه خداوند جالل نكيا و ستمينگر و وردآ خانه يرو شيپ يشمال دروازه راه از مرا پس

  44:4 اليحزق.افتادم در خود يبرو و بود

  

 خواهم را يسالمت مكان، نيا در و بود خواهد تر ميعظ نشينخست ازجالل خانه نيا آخر جالل: ديگويم وتيصبا هوهي

  2:9 يحج.است نيا وتيصبا هوهي قول. ديبخش
  

  )متعال قادر گاهيمخف در( ياعل حضرت ستر در
  

 را خود كه است كينزد خدا خود به آنقدر كه ميا شده روح از ييقلمرو مجذوب و وارد ما ياعل حضرت ستر در

 يمكان بلكه ، ستين يموقت ديبازد يبرا يمكان مكان نيا ، يقيحق پرستندگان يبرا. ميابي يم قادرمطلق هيسا ريز

  .ميباش داشته "دائم اقامت" اي "ساكن" او يعال حضور در دياب ما كه است

  

  12-1: 91 ريمزام
  

 )گاهيمخف (ستر در*

  91:1 ريمزام. .... است، نشسته ياعل حضرت ستر در آنكه
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  .است حفاظت محل اي گاهيمخف ، پوشش يمعنا به و است Cether شود يم استفاده نجايا در كه يعبر كلمه

  
 قادرمطلق هيسا ريز*

  91:1 ريمزام.بود خواهد ساكن قادرمطلق هيسا ريز.... 

 بود ميخواه نيا شامل ما شتريب چقدر ، دهد نجات را آنها و داده شفا را مردم توانست يم پطرس شدن رد هيسا اگر

  .ميباش "ساكن" قادرمطلق هيسا ريز كه

 او هيسا اقال د،يآ پطرس كه يوقت تا دنديتختهاخوابان و بسترها بر و آوردند رونيب ها كوچه رادر ضانيمر كه يبقسم

 جمع آورده، را دهيپل ارواح دگانيد رنج و مارانيب م،ياورشل اطراف بلدان از يگروه و. فتديب شانيا از يبربعض

      16 -15:5 اعمال.افتنديشفا شانيا عيجم و شدند

  

  من قلعة -  من يملجا اي پناهگاه*

 اديص دام از را تو او كه رايز. دارم توكل او بر كه من يخدا و است من هقلع و ملجا او كه ميگويم خداوند درباره

      3 -2:91 ريمزام.ثيخب يازوبا و ديرهان خواهد
  

  .كرد خواهد محافظت ها يماريب و طانيش يها رنگين برابر در را ما او

  

  او يها بال و پر ريز* 

 سپر و مجن را تو او يراست. گرفت يخواه پناه شيالهاب ريز و ديپوشان خواهد را تو خود يپرها به   4:91 ريمزام

  .بود خواهد

  

  داشت ينخواه يترس* 

 از ونه خرامديم يكيتار در كه ييوبا از نه و. پرد يروزم در كه يريت از نه و ديترس ينخواه درشب يخوف از 

 تو نزد كنيل. تو راست بهدست هزار ده و افتاد خواهند تو جانب به هزارنفر. كنديم فساد ظهر وقت كه يطاعون

      7 -5:91 ريمزام .ديرس نخواهد
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 ها، زلزله ، ها ستيترور و دكنندگانيتهد ، دزدان ، متجاوزان از كرد خواهد محافظت درشب يخوف از را ما او

  .گردبادها ، ها طوفان

  

  ما يمأوا* 

 خداوند يتوا يگفت رايز. ديد يخواه را رانيشر پاداش و ستينگر يخواه خود چشمان به فقط  10 -8:91 ريمزام

 مهيخ نزد ييبال و شد نخواهد واقع تو بر يبد چيه. يدهايگردان شيخو يماوا را ياعل حضرت و يهست من يملجا

     .ديرس نخواهد تو

*فرشتگان حفاظت  

 خود يدستها بر را تو. نديانم حفظ را تو تيراهها يتمام در تا خواهدفرمود امر تو درباره را خود فرشتگان كه رايز

      12 -11:91 ريمزام.يبزن سنگ به را خود يمباداپا داشت، برخواهند

  

  ميباش داشته را يعيطب فرا يها حفاظت انتظار ميتوان يم ما

  

  جالل پر يسايكل
 

 به ، ميشو دلسرد ، ميكن يم تجربه و مينيب يم سايكل مراسم در امروز آنچه از تا ميده اجازه خود به ميتوان يم ما

 او. نبود ما يسنت يساهايكل مورد در او صحبت. ميكن فراموش را سايكل درباره خدا زيانگ شگفت يزهايچ كه يطور

  ميهست سايكل ما. بود ماندارانشيا يعني خود بدن درباره صحبتش

  

  دينما يم محبت را سايكل خداوند حيمس
  

 را آن تا. داد آن يبرا را شتنيوخو نمود محبت را سايكل هم حيمس چنانكه د،يينما تمحب را خود زنان شوهران يا

 اي نيوچ لكه كه سازد حاضر خود نزد به را ديمج يسايتاكل د،ينما سيتقد ساخته، طاهر كالم لهيبوس آب غسل به

      27 -25:5 انيافسس.باشد بيعيب و تامقدس بلكه باشد، نداشته آن مثل زيچچيه
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  كنند يم كار ما يبرا كه ييجفاها

  
 ادهيز و ادهيز ما يبرا را جالل يجاودان بار است، يا لحظه يبرا كه ما سبك زحمت نيا كه رايز 4:17 انيقرنت٢

  .كنديم دايپ

  

  

  جالل به ما آوردن
  

 ظارانت كه رايز. است چيه شد خواهد ظاهر ما در كه يجالل آن به حاضرنسبت زمان يدردها كه دانميم نيقي رايز

      19 -18:8 انيروم. باشديم خدا پسران ظهور منتظر خلقت،

  

  درخشد يم ظلمت از نور
  

 در خدا جالل معرفت نور تا ديدرخش ما يدلها در كه است همان د،يدرخش ظلمت از نور تا گفت كه ييخدا رايز

  4:6 انيقرنت٢.بدرخشد ما از حيمس يسيع چهره

  

 وجالل ديخرام خواهد تو شيپ تو عدالت و دييخواهدرو يبزود تو صحت و شد خواهد فجرطالع مثل تو نور آنگاه

  58:8 اياشع.بود خواهد تو ساقه خداوند

  

  3:21 انيافسس. نيآم! باد جالل ابد تا نسلها، يتمام در ،يسيع حيمس در و سايكل در او بر

  

  رسد يم فرا اءياح
 

  .ساستيكل به خدا جالل بازگشت  ، ء اياح

  60:7 اياشع.داد خواهم نتيز را خود جالل خانه..... 

  2:7 يحج.ساخت خواهم پر ازجالل را خانه نيا كه ديگويم وتيصبا... 
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 خواهم را يسالمت مكان، نيا در و بود خواهد تر ميعظ نشينخست ازجالل خانه نيا آخر جالل: ديگويم وتيصبا هوهي

  2:9 يحج.است نيا وتيصبا هوهي قول. ديبخش

  

 يكيتار نكيا رايز. است دهيگرد طالع تو بر خداوند جالل و آمده تو نور رايز شو درخشان و زيبرخ  4 -1:60 اياشع

 ظاهرخواهد تو بر يو جالل و نمود خواهد توطلوع بر خداوند اما ديپوشان خواهد را فيطوا ظيغل ظلمت و را جهان

 شيخو اطراف به را خود چشمان. آمد خواهند تو طلوع يدرخشندگ يبسو پادشاهان و تو نور يبسو امتها و. شد

 آغوش در را دخترانت و آمد خواهند دور از پسرانت. نديĤيم تو نزد شده، جمع آنها عيجم كه نيبب و برافراز

     .خواهندآورد
  

  ما نزد امتها دولت و ثروت آوردن
  

 تو يبسو ايدر يتوانگر كه رايز د،يگرد خواهد عيوس شده، لرزان تو دل و ديدرخش يخواه و ديد يخواه آنگاه

  60:5 اياشع.آمد خواهد تو نزد امتها دولت و شد خواهد دهيگردان

  

  60:7 اياشع....نمود خواهند خدمت را تو وتينبا يقوچها و شد خواهند جمع تو نزد داريق يها گله عيجم

  

  رديفراگ را نيزم خدا جالل يوقت
 

                       كرد ميخواه تجربه را خدا مضاعف جالل ما! رديفراگ را نيمز خدا جالل يوقت است يجالل پر روز چه

 افكار يوقت. وشماست من يبرا  خدا خواست نيا! كرد خواهد پر را نيزم تمام كه يجالل " افزون روز يجالل "

 ما جهت به قتاًيحق خدا آنچه هر كه ميده يم اجازه خود روح به ميده يم رييتغ يعيطب فرا يافكار به را خود يعيطب

 ميخواه ، ميرو يم كه ييجا هر در آسا معجزه اتفاقات شاهد ما و ميكن دايپ دست ها آن به و كرده باور است گفته

  … داشت ميخواه را بركات نيا ما.بود
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  العاده فوق يابيكام و يسالمت

  
  .باشند سالم و ابيكام او قوم كه خداست خواست نيا ، 2 هيآ ، وحناي سوم براساس

  1:2 وحناي٣.است ابيتوكام جان چنانكه ،يباش بوده تندرست و ابيكام وجه هر در كه كنميم دعا ب،يحب يا

  

  

  العاده فوق يفراوان
 

  .كند يم رفع را ما اجاتياحت تمام خدا كه ميدان يم ما ، 4:19 انيپيليف اساس بر

  4:19 انيپيفل.نمود خواهد رفع يسيع حيمس در جالل در خود دولت برحسب را شما اجاتياحت همه من ياماخدا

  

  .ميدار باور العاده خارق ييغذا و آب و يقو يجسم ، طال و نقره يبرا او به ما 41- 39 و 37: 105 ريمزام طبق

  105:37 ريمزام..نبود فيضع يكي شانيا اسباط در كه آورد رونيب نقره و طال با را شانيا و

  

 پس كردند درخواست. دهد ييروشنا شامگاه كه يآتش و ديگستران ششپو يبرا يابر 41  - 39: 105 ريمزام

 يهايجا در شد؛ يجار آب و بشكافت را صخره. ديگردان ريس آسمان نان از را شانيا و فرستاد شانيا يبرا نيبلدرچ

  .ديگرد روان نهر مثل خشك
  

  العاده فوق يخوش
 

  .ميكن تجربه را يخوش و  يشاد كمال او حضور در ميتوان يم ما

  105:43 ريمزام. ترنّم با را شيخو دگانيبرگز و آورد رونيب يشادمان با را خود قوم و
  

  16:11 ريمزام !ابداالباد تا لذتها تو راست بهدست و است يخوش كمال تو حضور به.... 
  

   2: 28 رسوالن اعمال. يديگردان ريس يخرّم به خود يرو از مرا و يآموخت من به را اتيح يها قيطر
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   او جمال و منظر به ستنينگر
 

 .مينيبب را خداوند جمال و منظر كه ميائيب ييجا به ميتوان يم ما

 خداوند جمال تا باشم ساكن خداوند خانه در عمرم اميا تمام كه: ديطلب خواهم را آن و خواستم خداوند از زيچ كي

  27:4 ريمزام.ميتفكرنما او كليه در و كنم مشاهده را

  27:8 ريمزام.ديطلب خواهم خداوند يا را تو يرو يبل» .ديبطلب مرا يرو« ): يا گفته كه (ديگويم تو به من دل

  

   خدا يدائم حضور تجربه

  
  .ميكن تجربه خود دشمنان با مواجهه در يحت را اش يشگيهم حضور ميتوان يم ما

 شده زيلبر كاسهام و يكردها نيتده روغن به مرا سر. يگسترانيم دشمنانم حضور به من يبرا يا سفره 23:5 ريمزام

  .است
  

   او يصدا دنيشن
 

  .ميبشنو را او يصدا ميتوان يم ما

 رونيب را شانيوا خوانديم بنام نام را خود گوسفندان و شنوند يرام او آواز گوسفندان و ديگشا يم او بجهت دربان

 كه رايز روند،يم او عقب از ندانوگوسف خرامديم شانيا يرو شيپ برد، رونيب را خود گوسفندان كه يوقت و. برديم

     4 -3:10 وحناي.شناسند يرام او آواز

  

  او حفاظت پوشش ريز گرفتن قرار
 

  .ميريبگ قرار او حفاظت پوشش تحت ميتوان يم ما

 105:39 ريمزام.دهد ييروشنا شامگاه كه يآتش و ديگستران پوشش يبرا يابر
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  جاللش يگرم از بردن لذت
 

  .فرستاد خواهد ما محافظت يبرا شجالل از را خود آتش او

  2: 5 ايزكر. بود خواهم جالل اندرونش در و بود خواهم  نيآتش  يواريد اطرافش به من كه ديگو يم خداوند و

  

  نور و ييروشنا مكاشفة داشتن
 

 كرد خواهد زيتجه  يعيفراطب نور با  را ما او

 در خدا جالل معرفت نور تا ديدرخش ما يدلها در كه است همان د،يدرخش ظلمت از نور تا گفت كه ييخدا رايز

  4: 6 انيقرنت دوم.  بدرخشد ما از حيمس يسيع چهره

  

  يرهبر و تيهدا
  

  .كند يم يرهبر و  تيهدا را ما او

 در را  شانيا كه روز در ابر ستون و ، يننمود ترك  ابانيب در را  شانيا خود،  ميعظ رحمت برحسب زين تو آنگاه

  شانيا  يبرا بروند ديبا آن در كه را راه كه شب در آتش ستون نه و نشد دور  شانيا از ودنم يم  يرهبر راه

  19: 9 اينحم.  ساخت يم روشن
  

  دشمنان برابر در محافظت
 

  .فرستد يم دشمنان برابر در ما از محافظت يبرا را خود فرشتگان او

  

  شانيا  شيپ از ابر ستون و د،يخرام  شانيا عقب از ، كرده حركت ، رفت يم  لياسرائ  ياردو  شيپ كه خدا ةفرشت و

  يكيتار و ابر آنها  يبرا از ، آمده  لياسرائ  ياردو و  انيمصر  ياردو  انيم و. ستاديبا  شانيا عقب در ، كرده نقل

  20  - 19: 14 خروج. امدندين گريكدي  كينزد شب  يتمام كه داد يم  ييروشنا شب در را نهايا و بود، يم
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 و ديخرام خواهد تو  شيپ تو عدالت و دييرو خواهد  يبزود تو صحت و شد خواهد طالع فجر مثل تو نور گاهآن

    58: 8 اياشع. بود خواهد تو ساقه خداوند جالل
  

  

  

  

  ما نيسرزم از حفاظت
  

  .دهد يم شفا را ما نيسرزم او

  شيخو بد  يها راه از و باشند، من حضور طالب ، كرده دعا و شوند، متواضع اند شده  دهينام من اسم به كه من قوم و

 شفا را  شانيا  نيزم و ديآمرز خواهم را  شانيا گناهان و فرمود، خواهم اجابت آسمان از من آنگاه ند،ينما بازگشت

    7: 14 خيتوار دوم. داد خواهم

  

  ما روح ساختن يقو
 

  .كند يم يقو را ما يدرون انسان او

 زورآور قوت به او روح از خود يِباطن تيانسان در كه كند عطا شما به خود جالل ولتد بحسب كه  16: 3 انيافسس

   .ديشو

  

  خدا العاده خارق جاللِ
 

  !ماست جالل خدا

  .من سر فرازندة و من جالل ،يهست سپر من گرداگرد خداوند يا تو كنيل  3: 3 ريمزام

  . است  دهيگرد طالع تو بر خداوند لوجال  آمده تو نور رايز شو درخشان و زيبرخ  60: 1 اياشع
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  يتوانگر كه رايز د،يخواهدگرد  عيوس ، شده لرزان تو دل و ديدرخش  يخواه و ديد  يخواه آنگاه 6  -  5: 60 اياشع

 را تو  فهيع و  انيمد جمازگان و شتران كثرت. آمد خواهد تو نزد ها امت دولت و شد خواهد  دهيگردان تو  يبسو ايدر

  .داد خواهند بشارت خداوند  حيتسب به ، آورده بخور و طال و آمد خواهند شبع اهل  عيجم. ديوشانپ خواهند

  

  

  

  

  :ديفرما يم خداوند
  

  ديساز ايمه را خداوند راه

  .ديينما راست صحرا در ما  يخدا  يبرا  يقيطر و

  شد؛ خواهد پست  يتلّ و كوه هر و برافراشته  يا دره هر

  .ديگرد خواهد هموار هايرناهموا و راست هايكج و

  ، گشته مكشوف خداوند جالل و

  ديد خواهند هم با را آن بشر  يتمام

  . است گفته را  نيا خداوند دهان كه رايز

  5  -  3: 40 اياشع
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  ششم درس كردن دوره يبرا ييها پرسش

  

 فيتعر يبرا مقدس كتاب هيآ سه حداقل ؟ ستيچ متعال قادر گاهيمخف  اي ياعل حضرت ستر) ١

  د؟يده ارائه خود پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

  دارد؟ ييها تيمز چه خدا حضور در ماندن. 2
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   آموزش كامليك سري
  

 مطالعه ، مطالعه يها ،گروه كشنبهي مدارس ليانج ، مدارس ليانج ، آموزش مراكز يبرا يعال

   يشخص
 ياري،بس ميدان ينم را خدا كالم نكهيا ليدل به ما. ۶:۴ شدند هالك دانش عدم ليدل به من قوم م،يخوان يم هوشع در

 مجموعه نيا.ميباش داشته مانيا بهشان ميتوان ينم م،يشناس ينم كه را ييزهايچ ما.ميخور يم شكست ها زمان از

  .ميكن يزندگ خدا يپادشاه در قدرت هم و يسالمت نظر از هم ميبتوان ما تا آمده وجود به يآموزش

 نيا با يزندگ دهنده رييتغ و قدرتمند ،ياديبن مجموعه نيا.ميباش ماندارانيا يبرا كننده معجزه و يقو يبدن ديبا ما

 تّامِ معرفت و مانيا يگانگي به همه تا13  ح،يمس جسد يبنا يبرا خدمت، كار جهت به ن،يمقدس ليتكم يبرا هدف

  13  - 12: 4 انيافسس. ميبرس حيمس يپر تقام اندازة به كامل، انسانِ به و خدا پسر

  .دهند يم انجام را خداوند يِسيع كار كه يماندارانيا تمام يبرا و 

  

   :ميكن يم هيتوص كار نيا جهت به را موضوعات نيا خواندن شما به ما

  .ميهست يكس چه حيمس در نكهيا دانستن : تازه خلقت ليشما

 مطلق يكين مكاشفه نيا. ستيچ شدن متولد دوباره يمعنا.ميا شده خلق يهدف چه يبرا ما كه ديكن كشف

 خداوند حِيمس شباهت به يبرا بودن يناكاف و يگيفروما ت،يمحكوم آلود، گناه افكار در شكست از را مانداراني،ا

  .كند يم آزاد شدن
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  .ميباش روزمنديپ كي و داده انيپا شكست به چگونگه: مانداريا اقتدار

 قدم ديجد يريدل كي در.كرد فاش بشر يبرا را خود جاودانه هدف كنند، سلطنت ديگذارب گفت خدا كه يهنگام

  .بود يخواه روزيپ خود يخدمت و روزانه يزندگ در ريشر ارواح و و طانيش مقابل در تو.زد يخواه

  

  

  

  .القدس روح هيهد قيطر از: يعيطب فرا يزندگ

 را القدس روح يايعطا نه هر عملكرد نحوه تا كند يم ككم.كند يم قرار بر يميصم و ديجد رابطه القدس روح با

  .ديساز ور شعله را ايهدا ني،ا ديكن يم آرزو ،مشتاقانه العاده فوق يزندگ از يديجد يزندگ به ورود با .ديكن كشف
  

  .داشتن العاده فوق يزندگ كي: مانيا

 آن وقت.ديكن رفتار قدرتمند خدا يبرا ديتوان يم چگونه.ديكن حركت مانيا قلمرو در ديتوان يم چگونه كه دياموزيب

 انيجهان به خدا عظمت دادن نشان و العاده فوق يقلمروها در برداشتن قدم يبرا را خود مانيا مانداران،يا كه است

  .ببرند بكار
  

  .خدا يبخش شفا قدرت خدمت و افتيدر  :دادن شفا يبرا خدا نيقوان

 شاگردان و خداوند حِيمس خدمت. كند يم آماده شفا خدمت و تافيدر يبرا را مانيا كالم، محكم هيپا داشتن

  .دهد يم ما به شفا يبرا ييالگو امروز
  

  شدن خدا پرستندة : پرستش و شيستا

 كتاب عظمت انيب و جانيه به را ماندارانيا.كند يم آماده پرستش و شيستا يبرا را خدا جاودانه و يابد هدف

  .ميباش داشته را خداوند حضور در يميصم پرستش چگونه هك آموزد يم ما به.كند يم تيهدا مقدس
  

  خدا حضور :  جاللِ
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 نيا.ابدي يم يتجل ما اطراف در او.ميكن تجربه را خدا جالل ميتوان يم! ميكن يم يزندگ يزيانگ شگفت روز چه در

  .دياموزيب و ديكن تجربه را آن ديتوان يم چگونه و ستيچ جالل
  

  .جهان به دنيرس يبرا خدا شةنق : معجزه با همراه  بشارت

 يزندگ در را شفا معجزات و ها نشانه و بيعجا ميتوان يم هستند  رسوالن اعمال كتاب در كه يكسان مانند زين ما

  .ميشو آخر زمان محصول برداشت از يم،قسمتيده يم كه يبشارت معجزه با ميتوان يم ما.ميكن تجربه خود

  .آورد يم نيزم به را آسمان: دعا

 كردن دعا شفاعت، قيطر از.ديده انجام نيزم يرو ،بر آسمان در را خدا اراده ديتوان يم چگونه كه ديكن كشف

  .ديده رييتغ را جهان يحت و خودتان يزندگ يتوان يم ، اتحاد و مانيا يدعا كالم، مطابق
  

   رسوالن اعمال كتاب در: سايكل يروزيپ

 كتاب نيا در.كرد نخواهد غلبه آن بر جهنم يها دروازه و كرد مخواه بنا را خود يسايكل من فرمود خداوند يِسيع

 ديتجد يبرا ييالگو نيبنابرا و است عمل در هياول يسايكل داستان ، رسوالن اعمال كتاب چگونه كه ديد دي،خواه

  .است امروز يسايكل يبرا ها نشانه و بيعجا
  

  .نيمعلم و ها شبان ن،يمبشر ها، ي،نب رسوالن : يخدمت يايعطا

 خدمت يبرا را خدا مردان سايكل در ديبا ايهدا نيا چگونه كه ديكن كشف.ديبخش ييايهدا ها انسان به خداوند يِسيع

 .ابديدر را تانيزندگ در خدا نقشة.كند آماده

  

  قيعت عهد از: يزندگ يبرا ييالگو

 و ها يقربان ، ادياع ح،يسم آمدن مورد در ها ييشگويپ.شود يم زنده مطالعه نيا در خداوند ياديبن و يغن قيحقا

  .دهند يم نشان را خدا يابد نقشة ،همه قيعت عهد معجزات
  

  ليگ سيجو و ال يا : كتاب سندگانينو
  .خداوند حِيمس يسيع  نام در ! داشتن سلطه يبرا هدف

  بيفر بر يروزيپ
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  مطالعه يراهنماها
  جالل به كردن رخنه

  شرارت از يآزاد

  .هستند دسترس در دانلود يبرا مطالعه راهنماها و ها ،كتاب راهنماها دفترچه تمام
www.gillministries.com  


