
چگونھ می توانیم خدا را جالل دھیم؟
تثنیھ فصل ١١ آیھ ١٣ تا ٢١; و ٢۶ تا ٢٨
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مقدمھ 

امروز ما بھ سؤال ششم از تعلیمات شھر جدید نگاه می کنیم. من سوال را می خوانم و سپس پاسخ را با ھم می خوانیم. 

سوال ششم: چگونه می توانیم خدا را ج��ل دهیم؟

ما با لذت بردن از او، دوست داشتن او، اعتماد به او و اطاعت از اراده، دستورات و ��یعت او، خدا را
تسبیح می کنیم.

حاال بیایید بھ خواندن کتاب مقدس امروز نگاه کنیم. 

تثنیھ فصل ١١ آیھ ١٣ تا ٢١; و ٢۶ تا ٢٨ 

١٣ و اگر اوامر مرا کھ امروز بھ شما امر می کنم اطاعت کنید، یھوه خدای خود را دوست بدارید و او را با تمام دل و با تمام جان خود خدمت کنید. 

١۴ او باران را برای زمین شما در فصلش خواھد داد، باران اولیھ و باران بعدی، تا در غالت، شراب و روغن خود جمع آوری کنید. 

١۵ و در مزارع شما علف را برای دام شما خواھد داد و شما بخورید و سیر شوید. 

١۶ مواظب باش کھ دلت فریب نخورد و روی برگردی و خدایان دیگر را عبادت کنی و آنھا را بپرستی. 

١٧ آنگاه خشم خداوند بر شما افروختھ خواھد شد و آسمانھا را خواھد بست تا باران نبارد و زمین ثمری ندھد و شما بھ سرعت از زمین نیکویی کھ

خداوند است ھالک خواھید شد. دادن بھ شما

١٨ «پس این سخنان من را در دل و جان خود بگذار، و آنھا را بھ عنوان عالمتی بر دست خود ببندی، و مانند پیشانی بین چشمانت خواھند بود. 

١٩آنھا را بھ فرزندان خود بیاموزید و وقتی در خانھ می نشینید و در راه می روید و دراز می کشید و برمی خیزید از آنھا صحبت کنید. 

٢٠ آنھا را بر درھای خانھ و دروازه ھای خود بنویس، 



٢١ تا روزھای شما و فرزندانتان در زمینی کھ خداوند بھ پدران شما قسم خورده است کھ بھ آنھا بدھد، تا زمانی کھ آسمانھا باالی زمین است، زیاد

شود.

٢۶ «ببینید، امروز برکت و لعنت را پیش روی شما قرار می دھم. 

٢٧ برکت است، اگر احکام یھوه خدای خود را کھ امروز بھ شما امر می کنم اطاعت کنید، 

٢٨ و لعنت، اگر احکام یھوه خدای خود را اطاعت نکنید، بلکھ از راھی کھ امروز بھ شما فرمان می دھم روی گردانید و بھ دنبال خدایان دیگری بروید

کھ نمی شناسید.

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم:

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

بیا با ھم دعا کنیم 

پدر، لطفا روح القدس را بفرست تا در حین موعظھ بھ من حکمت و حقیقت بدھد. لطفاً قلب و ذھن ما را بھ روی حقیقت خود باز کنید تا بتوانیم شما را

در ھر کاری کھ انجام می دھیم تجلیل کنیم. ما این را بھ نام خداوند ما عیسی می خواھیم. 

آمین 

این سھ نکتھ برای پیام امروز است: 

نکتھ اول. تسبیح خداوند بھ چھ معناست؟ 

نکتھ دوم. چگونھ اطاعت من باعث جالل خداوند می شود؟ 

نکتھ سوم.آیا ما می توانیم خدا را بھ طور کامل اطاعت کنیم؟ 

نکتھ اول. تسبیح خداوند بھ چھ معناست؟ 

در زبان انگلیسی، کلمھ ”جالل دادن” چیزی است کھ ما معموال فقط برای خدا بھ کار می بریم. اما مترادف ھایی برای تجلیل وجود دارد. ما تولد کسی

را جشن می گیریم. وقتی کسی کاری را بھ خوبی انجام می دھد، ما را تحسین می کنیم. ما بھ فردی کھ بھ چیز مھمی دست پیدا می کند افتخار می کنیم. 

در خارج از کلیسا، شاید رایج ترین جایی کھ چیزی را تجلیل می کنیم، ورزش است. ما با پوشیدن لباس یا کاله تیم فوتبال یا بیسبال مورد عالقھ خود

را تجلیل می کنیم. وقتی ما بازی تیم مورد عالقھ خود را تماشا می کنیم، وقتی دستاوردھای آنھا را جشن می گیریم، جالل می دھیم. بلند می شویم و

کف می زنیم، سوت می زنیم، و برایشان سخنان تشویقی فریاد می زنیم. ما بھ ھمھ اطرافیان خود می گوییم، ”تیم ما بھترین است!” 

آیا ھمان کاری کھ ھر یکشنبھ در این اتاق انجام می دھیم نیست؟ بھ ھمھ اطرافیانمان می گوییم ”خدای ما بھترین است!” بلند می شویم و کف می زنیم.

ما برای خدایی کھ ما را دوست دارد و ما را نجات داد می ستایم. وقتی خدا را می پرستیم، او جالل می یابد زیرا بھ خود و بھ یکدیگر می گوییم کھ او

مھمترین چیز در زندگی ماست. بسیار مھمتر از ھر تیم ورزشی! بشنوید کھ چگونھ این مزامیر ما را تشویق بھ پرستش و جالل خدا می کند. 

مزمور ۶٣ آیھ ٣ می گوید: ”چون محبت استوار تو بھتر از زندگی است، لبھای من تو را ستایش خواھد کرد.” 



مزمورفصل ٣۴ آیھ ٨ می گوید: ”آه، بچش و ببین کھ خداوند خوب است! خوشا بھ حال کسی کھ بھ او پناه می برد!” 

در این آیات چھ اعضایی از بدن ما درگیر عبادت است؟ چی میبینی؟ درست است. لبھای ما خدایمان را می ستایند. و دھان ما نان و شراب را می چشد

وقتی راز عشاء ربانی را می گیریم. ما از نظر بدنی با دھان و لب درگیر عبادت ھستیم. در اینجا دو آیھ دیگر از مزامیر آمده است: 

مزمور فصل ٩۵ آیھ ۶ می گوید: ”اوه، بیایید عبادت کنیم و تعظیم کنیم، در مقابل خداوند، خالق خود زانو بزنیم!” 

مزمور فصل ١٣۴ آیھ ٢ می گوید: ”دستھای خود را بھ سوی مکان مقدس بلند کنید و خداوند را برکت دھید.” 

در این آیات چھ اعضایی از بدن ما درگیر عبادت است؟ چی میبینی؟ بلھ، مزمور ٩۵ ما را دعوت می کند کھ با احترام بھ خدا احترام بگذاریم. ما

ھمچنین زانو می زنیم تا نشان دھیم کھ در برابر قدوسیت و عظمت پروردگارمان، خالق خود، چقدر فروتن ھستیم! 

و دستان خود را بھ عبادت و دعا بلند می کنیم. این اعمال فیزیکی بیانگر آن چیزی است کھ قلب ما احساس می کند. این ھدف است. ھمچنین می توان

آواز خواند و زانو زد و دستان خود را بدون عبادت خدا باال برد. زیرا عبادت واقعی از دل شما آغاز می شود. برای تسبیح خداوند باید بیشتر از عمل

فیزیکی انجام دھید. اعمال جسمانی عبادت باید از عبادت در دل ما جاری شود. 

چرا برخی از افراد تیم ورزشی مورد عالقھ خود را ستایش می کنند، اما بھ نظر نمی رسد کھ برای عبادت خدا ھیجان زده باشند؟ شاید این اتفاق

زمانی بیفتد کھ تمام کارھایی کھ خدا برای ما انجام داده را فراموش کنیم. شاید بھ این دلیل است کھ ما زمان کافی را برای خواندن و تعمق در کالم او

صرف نمی کنیم. ما بھ انگلیسی می گوییم ”شما ھمان چیزی ھستید کھ می خورید.” پروتئین، کربوھیدرات ھا و ویتامین ھایی کھ می خورید در واقع

بخشی از بدن فیزیکی شما می شوند. بھ ھمین ترتیب، قلب و ذھن شما ھر آنچھ را کھ در آنھا قرار دھیم، گرامی و تجلیل خواھد کرد. شما بھ دنبال ھر

چیزی خواھید بود کھ بیش از ھمھ ارزش دارید. شاید قلب شما برای پول یا استراحت یا غذا یا محبوبیت یا ظاھر ارزش قائل باشد. ما در برنامھ مان

برای چیزھایی کھ بیش از ھمھ برایمان ارزش قائل ھستیم، وقت می گذاریم. 

کولسیان فصل ٣ ایھ ١ تا ٢ 

١ از آنجایی کھ با مسیح بھ زندگی جدید برخاستھ اید، بھ واقعیت ھای بھشتی توجھ کنید، جایی کھ مسیح در مکان افتخار در دست راست خدا نشستھ

است.

٢ بھ چیزھای آسمانی بیندیشید، نھ بھ چیزھای زمینی. 

راه ھای زیادی برای «اندیشیدن بھ چیزھای بھشتی» وجود دارد. من دوست دارم بھ انجیل صوتی در تلفنم گوش دھم. کھ ۴٠٠٠ سال پیش برای

موسی و قوم خدا در دسترس نبود! آنھا حتی انجیل کاغذی مانند امروز نداشتند. موسی بھ مردم دستوراتی داد تا کالم خدا را بخشی از برنامھ غذایی

روزانھ خود قرار دھند. 

تثنیھ فصل ١١ آیھ ١٨ تا ٢١ 

١٨ «پس این سخنان من را در دل و جان خود بگذار، و آنھا را بھ عنوان عالمتی بر دست خود ببندی، و مانند پیشانی بین چشمانت خواھند بود. 

١٩آنھا را بھ فرزندان خود بیاموزید و وقتی در خانھ می نشینید و در راه می روید و دراز می کشید و برمی خیزید از آنھا صحبت کنید. 

٢٠ آنھا را بر درھای خانھ و دروازه ھای خود بنویس.» 



در آیھ ١٨ خداوند از طریق موسی می گوید: ”این سخنان من را در دل و جان خود قرار دھید.” چگونھ می توانید کالم خدا را عمیقاً در قلب و روح

خود بیاورید؟ آیھ ١٨ می گوید: ”آنھا را بھ عنوان نشانھ ای بر دست خود ببندید و مانند پیشانی بین چشمان شما خواھند بود.” امروزه نیز بسیاری از

یھودیان این کار را انجام می دھند. در این تصاویر می بینید کھ این مردان کالم خدا را در جعبھ ھای کوچکی روی سر خود دارند و دور بازوی خود

پیچیده اند. آیا این فقط یک مراسم مذھبی است یا بیانی صادقانھ از آنچھ در دل این مردان است؟ فقط خدا میدونھ. اما من معتقدم کھ قرار است نمادی

بیرونی از آنچھ واقعاً در قلب و ذھن ماست باشد. 

در آیھ ١٩ موسی در مورد سخنان خداوند چنین می گوید: ١٩آنھا را بھ فرزندان خود بیاموزید، و وقتی در خانھ خود می نشینید، و در راه راه می

روید، دراز می کشید و برمی خیزید، از آنھا صحبت کنید. خدا می داند کھ زمان ما در زمین کوتاه است. وقتی یک نسل می میرد، نسل بعدی معرفت

و تجربھ بزرگان خود را از دست می دھد. موسی بھ مردم می گوید کھ فرزندانشان در زندگی خود خدا را تمجید نخواھند کرد مگر اینکھ کسی بھ آنھا

یاد دھد کھ چگونھ. 

ما نمی توانیم خدا را جالل دھیم مگر اینکھ او و راه ھای او را بشناسیم. موسی ما را تشویق می کند کھ صبح ھا و قبل از دراز کشیدن برای خواب و

زمانی کھ در طول روز در اطراف راه می رویم، در کالم خدا تعمق کنیم. سپس، در آیھ ٢٠، موسی بھ مردم می گوید کھ کالم خدا را در جلوی در

خانھ ھایشان و روی دروازه ھایشان بنویسند. فکر می کنم این برای این است کھ وقتی مردم بیرون می روند و وقتی وارد می شوند یادآوری کنم کھ

خداوند بر ھمھ چیز حاکم است. ھر کاری کھ در خانھ انجام می دھیم، و ھر کاری کھ در دنیا انجام می دھیم، ھمھ تحت نظر و کنترل پروردگار است. 

برای خالصھ کردن نکتھ اول، زمانی کھ او را مرکز قلب، ذھن و بدن خود قرار می دھیم، خدا را تجلیل می کنیم. زیرا شما چیزی را کھ بیش از ھمھ

برایتان ارزش قائل ھستید تجلیل می کنید. 

نکتھ ذوم. چگونھ اطاعت من باعث تسبیح خداوند می شود؟ 

جالل خدا در نحوه زندگی ما نیز دیده می شود. وقتی بھ جای نفرت عشق ورزیدن را انتخاب می کنیم، خدا جالل را دریافت می کند. وقتی بھ جای

بھانھ تراشی برای گناه خود می گوییم ”متاسفم”، خداوند جالل می گیرد. وقتی سخاوتمندانھ از زمان و پول خود می دھیم، خداوند جالل می یابد. این

نوع اعمال خدا را تسبیح می کند زیرا بھ طور طبیعی برای ما اتفاق نمی افتد. زمانی کھ خداوند قلب ما را تغییر می دھد، مھربان، فروتن و سخاوتمند

می شویم. 

اینجا مھمترین چیزی است کھ می خواھم در این مورد ببینید و بھ خاطر بسپارید. خدا اول عمل میکنھ خدا قبل از اینکھ ما او را دوست داشتھ باشیم ما

را دوست دارد. قبل از اینکھ عیسی ما را بھ زندگی جدید زنده کند، در گناه خود مرده بودیم. تا زمانی کھ محبت و بخشش خدا را دریافت نکنیم، نمی

توانیم از خدا اطاعت کنیم. 

اطاعت واقعی یک پاسخ است. آیا تا بھ حال بھ این دلیل کھ عیسی را دوست دارید از انجام کاری دست کشیده اید؟ آیا تا بھ حال تصمیم گرفتھ اید کھ

کاری انجام دھید، شاید کاری سخت، فقط بھ این دلیل کھ عیسی را دوست دارید؟ عشق ما بھ خدا زمانی نمایان می شود کھ اطاعت کنیم. و این خدایی

را کھ اول ما را دوست داشت تجلیل می کند. 

عشق باید مقدم بر قانون باشد. اگر خدا را بھ عنوان کسی ببینیم کھ بھ ما قوانینی می دھد زیرا می خواھد ما را کنترل کند، آنگاه می خواھیم نافرمانی

کنیم. یا تظاھر بھ اطاعت می کنیم تا بتوانیم در نظر دیگران خوب بھ نظر برسیم و خدا را دستکاری کنیم تا بھ ما برکت دھد. اگر باور ندارید کھ عشق



مقدم بر قانون است، بھ ازدواج فکر کنید. ازدواج کار بسیار سختی است. من باید حاضر باشم توبھ کنم و ببخشم، برای مشکالت گناه کار کنم و جانم

را برای ھمسرم بگذارم. چھ چیزی می تواند کسی را وادار بھ انجام آن کارھای دشوار کند؟ ھمانطور کھ پولس در افسسیان فصل ۵ آیھ ٢۵ می گوید،

چھ چیزی باعث می شود کھ یک مرد ھمسرش را دوست داشتھ باشد، ھمانطور کھ مسیح کلیسا را دوست داشت؟ فقط عشق است. ما ھر چیزی را

برای کسی کھ واقعا دوستش داریم فدا خواھیم کرد. 

بھ ھمین دلیل است کھ خداوند ھمیشھ قبل از اینکھ شریعت خود را بدھد، عشق خود را بھ ما یادآوری می کند. درست قبل از اینکھ خدا ١٠ فرمان را بھ

قوم خود بدھد، او این را در خروج فصل ٢٠ آیھ ٢ می گوید: ٢ من یھوه خدای شما ھستم کھ شما را از سرزمین مصر و از خانھ برده بیرون آوردم.

خدا می گوید: «این کار را برای تو انجام دادم. پس اکنون از تو می خواھم کھ محبت مرا با اطاعت محبت آمیز خود اجابت کنی.» 

خدا قوانینی بھ ما می دھد چون ما را دوست دارد. وقتی بچھ بودی، پدر و مادرت اجازه می دادند در خیابان بدوید یا با چاقو و کبریت بازی کنید؟ آیا

والدینت بھ تو اجازه می دادند سھ وعده در روز کلوچھ و بستنی بخوری؟ چرا کھ نھ؟ این نوع آزادی چیزی است کھ قلب ما می خواھد. اما والدین آنقدر

فرزندانشان را دوست دارند کھ بگویند: «می توانی این را بخوری و بنوشی، اما آن را نداری. شما می توانید این کارھا را انجام دھید، اما نمی توانید آن

کارھا را انجام دھید.” والدین نمی خواھند زندگی ما را با قوانین خراب کنند. آنقدر ما را دوست دارند کھ در محدوده ھای امن بھ ما آزادی بدھند. 

ھمھ ما بین برکت و لعنت حق انتخاب داریم دوستان من. اطاعت منجر بھ برکت می شود زیرا قانون خدا برای خیر ما طراحی شده است. اگر بخواھید

می توانید از چکش برای کشیدن پیچ استفاده کنید، اما خیلی خوب کار نمی کند. می توانید از پیچ گوشتی برای باز کردن یک قوطی غذا استفاده کنید،

اما این یک نعمت نیست! احکام خدا بھ ما می آموزد کھ چگونھ از زمان، استعداد و گنج خود بر اساس طرح او استفاده کنیم. اطاعت ما خدا را تسبیح

می کند و ما را نیز برکت می دھد. بیایید اکنون با نقطھ سوم تمام کنیم. 

نکتھ سوم.آیا ما می توانیم خدا را بھ طور کامل اطاعت کنیم؟ 

آیا تا بھ حال سعی کرده اید یک عادت بد را ترک کنید؟ واقعا سختھ! آیا تا بھ حال برای کاری کھ گفتھ اید یا انجام داده اید از کسی عذرخواھی کرده اید

و یک ھفتھ بعد دوباره ھمان کار را انجام داده اید؟ من دارم. 

گناه ما عمیقاً در قلب ما ریشھ دارد. خدا در حال انجام این فرایند است کھ ما را مقدس تر می کند. اما این کار تا زمانی کھ در بھشت نباشیم کامل

نخواھد شد. ما نمی توانیم بھ طور کامل از قانون خدا اطاعت کنیم. اما قانون خدا کامل است، زیرا او کامل است. دوباره با من بھ سفر تثنیھ فصل ١١

آیھ ٢۶ تا ٢٨ نگاه کنید. 

٢۶«ببینید، من امروز برکت و لعنت را پیش روی شما قرار می دھم. 

٢٧ برکت است، اگر احکام یھوه خدای خود را کھ امروز بھ شما امر می کنم اطاعت کنید، 

٢٨ و لعنت، اگر احکام یھوه، خدای خود را اطاعت نکنید، بلکھ از راھی کھ امروز بھ شما فرمان می دھم روی گردانید و بھ دنبال خدایان دیگری

بروید کھ نمی شناسید.»

این چھ احساسی را در شما بھ وجود می آورد؟ کمی ناراحتم می کند، زیرا می دانم کھ ھر روز از دستورات خدا دور می شوم. من لعنت خدا را نمی

خواھم، اما می دانم کھ لیاقتم ھمین است. 



اما خدا آنقدر ما را دوست دارد کھ ما را بی امید رھا کند. وقتی خدا شریعت خود را در عھد عتیق بھ مردم داد، می دانست کھ آنھا نمی توانند قانون او

را بھ طور کامل اطاعت کنند. بھ ھمین دلیل است کھ خداوند دستورات قربانی کردن حیوانات را برای شستن گناه گناه انسان داده است. با این حال،

حتی پس از ھزاران و ھزاران قربانی حیوان، مردم در لعنت گناه باقی ماندند. ھمھ چیز وقتی تغییر کرد کھ یک نفر زندگی کامالً مطیعانھ ای داشت.

عیسی تنھا کسی بود کھ برای اطاعت سزاوار برکات کامل خدا بود. اما در عوض، عیسی نفرین و مجازاتی را کھ ما سزاوار آن بودیم متحمل شد. بھ

آنچھ غالطیان فصل ٣ آیھ ١٣ می گوید گوش دھید، ”اما مسیح ما را از لعنتی کھ توسط شریعت گفتھ شده است نجات داد. ھنگامی کھ او را بر صلیب

آویزان کردند، لعنت را بھ خاطر خطای ما بر عھده گرفت. زیرا در کتاب مقدس نوشتھ شده است: ”لعنت بر ھر کھ بھ درخت آویزان شود. ”″ 

انجیل خبر خوبی است زیرا پیغام رھایی از لعنت را می دھد. اگر ایمان داشتھ باشیم کھ خدا گناھان ما را بر مسیح گذاشت، ما برکت خدا را دریافت

می کنیم. با من بھ یوحنا فصل ۶ آیھ ٢٨ تا ٢٩ نگاه کنید. 

٢٨ آنگاه بھ او گفتند: «چھ کنیم کھ کارھای خدا را انجام دھیم؟»

٢٩ عیسی بھ آنھا پاسخ داد: «این کار خداست کھ بھ کسی کھ او فرستاده است ایمان بیاورید.» 

مھمترین راھی کھ ما از خدا اطاعت می کنیم این است کھ بھ مرگ و رستاخیز عیسی بھ عنوان نجات دھنده خود ایمان داشتھ باشیم. آن تصمیمی کھ

برای ھزاران سال آینده شما را تحت تاثیر قرار خواھد داد. برکتھا و لعنت ھایی کھ در زمین تجربھ می کنیم موقتی ھستند. نعمت ھای امروزی تنھا

تصاویر و یادآور نعمت ھای جاودانھ بھشت است. درد و آزاری کھ ما در اینجا روی زمین تجربھ می کنیم، در مقایسھ با نفرین ابدی جھنم، نفرین ھای

موقتی ھستند. شما باید این انتخاب را انجام دھید. انجیل را باور کنید و از عیسی بھ عنوان خداوند و نجات دھنده خود استقبال کنید، یا بھ عقاید خود

ایمان داشتھ باشید و عیسی را بھ عنوان خداوند رد کنید. 

امیدوارم بھ مسیح ایمان آورده باشید، زیرا این تنھا راه برای دریافت برکت ابدی خداوند است. ما ھرگز نمی توانیم بھ طور کامل از قانون خدا اطاعت

کنیم. فقط عیسی می توانست این کار را انجام دھد. خدا ما را بھ عنوان فرزندان خود می پذیرد و دوست دارد زیرا ما با لباس کامل عیسی بھ خدای پدر

می آییم. وقتی از قانون خدا اطاعت می کنیم و او را می پرستیم، با قدرتی کھ عیسی بھ ما می دھد این کار را انجام می دھیم. و ما این کار را در پاسخ

بھ عشق خدا انجام می دھیم، نھ برای جلب محبت او. 

نعمت ھا و نفرین ھایی کھ امروز در کتاب تثنیھ می خوانیم مربوط بھ پیروی از قوانین نیست. این در مورد پیروی از خدا است. زندگی مسیحی پیروی

از قوانین نیست. این در مورد پیروی از عیسی است. و ھنگامی کھ او را دوست داشتھ باشیم و از او پیروی کنیم، او را نیز بھ شیوه ای کھ در اطاعت

زندگی می کنیم تجلیل خواھیم کرد. 

حاال با ھم دعا کنیم: 

عیسی، عشق تو بھ ما فراتر از درک ماست. تو می دانستی کھ ما راه گناه و نافرمانی را انتخاب کرده ایم. اما تو آنقدر ما را دوست داشتی کھ بھ جای

ما بمیری. و تو زندگی مقدس و کاملی داشتی تا بتوانیم بھ نام تو زندگی و برکت بگیریم. پدر، لطفاً امروز روح القدس را بھ ما عطا کن تا بھ ما کمک

کند تا در اطاعت و عشق بھ عنوان پاسخی بھ سخاوت و محبتی کھ در ما ریختھ ای، قدم برداریم. ما از شما سپاسگزاریم و بھ نام نجات دھنده خود

عیسی دعا می کنیم. 

آمین
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