مزمور ۱۰۳
خالصه موعظه
ستایش خداوند برای کیس که او هست....
این مزمور همچنی به داوود منصوب شده است ،پادشایه که در تسلیم جلوی کنیسه در هنگامیکه باالخره از دست
فلسطنیان به جماعت خدا باز گردانیده شده بود ،رقصید .
در  ۳تیم که در حواش مزمور  ۱۰۳یم گردند تامل کنید
-۱ستایش چیست؟
الف-سخن گفی و عمل کردن در پرستش در برابر خداوند نه بخاطر اینکه او محتاج شنیدن آن است ،بلکه در زندگ
کردن در ستایش ،پرستش ،هیبت ،عجب ،اشتیاق ،وقف ،لذت ،عشق ،شوق ،تحسی و احتام ما تبدیل یم
شویم.
ب-تمایم خلفت در آن شاکت یم کند
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فرشتگان :قویتین ها که پیشنهادات او را انجام یم دهند و از کالمش اطاعت یم کنند
متبانان آسمان :خادمین که اراده او را انجام یم دهند
همه کارهای او ،در همه جای تحت سلطه او -کارهان که به نظر متسد که اینکار را یکپارچه انجام یم دهند.

-۱ما یم توانیم و اغلب نت اینکار را انجام یم دهیم .ای جان من به ترجمه عتی اشاره به خود
-۲چگونه یاد یم گتیم که ستایش کنیم و چه چت است که شایسته ستایش است؟
الف-بستگ به کارهای فوق العاده ای دارد که خدا برای خلقت و مخلوقاتش انجام یم دهد،
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این مزمور به دور محور رحمت و شفقت خدا یم گردد (  ۴بار ذکر شده است) .

-۱رحمت او بر ما گناهکاران
-۲بر ما ضعیفان ،موجودان ناتوان و فنا پذیر
 .iما یم توانیم بیشت در مورد شایسته ستایش بودن خدا در رابطه ما با او یاد بگتیم
 .1مزمور نویس جنی یم نویسد
 .2او یم بخشد ،شفا یم دهد ،نجات یم بخشد ،محبت یم کند ،تازه یم گرداند ،دیر غضب است ،اشکار یم سازد
و ارتباط بر قرار یم کند .
 .3آنچه که او انجام نیم دهد ،این است که خشم را پناه نیم دهد ،لیست بزرگ از شکایات را جمع آوری نیم
کند ،کوته نظر نیست ،با ما فراخور گناهانمان رفتار نیم کند ،و آنطور که ما مستحق خالفکاری هایمان هستیم
با ما تالف نیم کند.
چرا او آنقدر رحیم است؟
ب .ویل این معامالن و عمل به مثل نیست ،به مثال عمل به مثل ،من پشت تو را دارم و تو هوای مرا داشته باش.
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تئولوژین معروف فردیک بوشت توضیح یم دهد که چطور ما اغلب کلمه ستایش بعنوان مقاییس برای تعریف
کردن از چتی که ما را خشنود یم گرداند بکار یم بریم.
بوشت یم گوید :ستایش خداوند در مجموع کاری از گونه دگر است .تقریبا همان اندازه قابل قیاس است با
فوران یک آتشفشان است ،و تحت هیچ شاییط نیم تواند چتی دیگری باشد و هیچگونه پیامدی داشته
باشد به جز آنچه که هست .تمایم خلقت مشغول آن است ،خورشید و ماه ،دریاها ،آتش و برف ،گاوهای
هولستاین ،پرستو های سینه سفید ،پت مردان با واکر و کودکان که حن قدم اولشان را بر نداشته اند .ستایش
آنها اساسا به این معن نیست که چتی گفته باشند ،زیرا که بیشت خلقت با کلمات معامله نیم کند .در عوض
برف کوالک میکند ،آتش غرش میکند ،گاو دم یم تکاند ،و مرد پت طلوع ماه را یم نگرد .ستایش آنها آن چتی
نیست که در نهایت تحسی یم گویند ،بلکه چتی است که آنها در نهایت صداقتشان هستند .
زیرا که ستایش معامالن نیست ،یم توانیم همانطور که پولس رسول یم گوید ،در خداوند در میان اسارت شاد
باشیم و همانطور که بوشت یم گوید ،بستایید ،بستایید ،من صدا یم کنم ،بستایید خدا را برای آنچه ،مقدس،
شد و تاریک است .بستایید او را برای آنچه که ما از دست یم دهیم ،بستایید او را برای رودی که تمام این سالها
از بی یم برد ،بستایید او را برای سکون در بیداری درد.

س .ستایش بر خاسته از فوران تجریبات ما از خداوند است ویل تمرکز بر خود او دارد.
 -3چگونه یم توانیم ستایش را تروی ج دهیم؟
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خود را به تمرین ستایش دعوت کنیم
گایه ستایش به خودی خود فوران یم کند
ویل نیاز به تمرین آن نت وجود دارد .تا خود را در برابر حقیقت عایل وجود خداوند باز کنیم و لیست باال را بیاد
آوریم.

کار دیگر من این است که دیگران را برای ستایش خدا دعوت کنیم .
مزمور با دعون برای ستایش آغاز و پایان یم یابد
دعون است گستده برای ستایش به آنان که در حیطه صدا رس ما هستند .
چتی است که من باور دارم که حن آنان که با خدای کتاب مقدس آشنان ندارند با آن ارتباط بر قرار یم کنند.
در ستایش ما کمک به اتصال نقایط یم کنیم که برخ دست خدا را در آن نیم بینند .رحمت خدا به آنها و دنیای اطراف
آنها،
مهمت از همه اینکه ما وجود داریم برای ستایش و جالل آیات  ۱۱و ۱۲
این به چه معناست؟
-1ما خوانده شده ایم تا جدای از همه چت در ستایش خداوند گام برداشته ،سخن گوییم ،و زندگ کنیم.
 -2کلید اصیل این است که ستایش او از ارتباط عمیق ما با خدا از طریق مسیح و کار روح القدوس بریم ختد.
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چگونه است که زندگ شما متفاوت یم بود اگر در هر مقطع به جالل خداوند تفکر یم کردید؟ چگونه است
که امروز شما عمل خواهید کرد در کار خانه ،تکالیف مدرسه ،کار داوطلبانه ،و غته.....
متفاوت ،اگر آنرا برای ستایش و جالل خدا انجام دهید؟؟

