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   به دست راست من بنشین»  :یک از فرشتگان گفته استخدا تا کنون به کدام 

مگر آنها جملگی روحهایی  14تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم

 شوند؟ خدمتگزار نیستند که برای خدمت به وارثان آیندۀ نجات فرستاده می

 

 

 کند.  یخالصه م دیو جد قیفرشتگان را در عهد عت یمعنا  انینامه به عبران

 

 : میده حیتوض راجنبه ها  نیسه مورد از ا  میخواه یم ما 

 شوند  یمختلف ظاهر م روش های.   فرشتگان به ۱

 کنند.  ی.   فرشتگان خدا را خدمت م۲

    . میکن یو به درگاه آنها دعا نم میپرست ی.   ما فرشتگان را نم۳

   

که    ییاشاره دارد ، جا  ۱۰۴به مزمور  انی شوند. نامه به عبران یمختلف ظاهر م شکل ها یاز همه ، فرشتگان به   اول

مثل بچه نوزاد   نیریکه فرشته ها َملوس و ش میدون یم  لیدل نیشوند. به ا یم سه یباد و آتش مقا  یفرشتگان با شعله ها 

  یم سه یکنند مقا  یکه دستورات خدا را اجرا م یقو قهرمانانآنها با  ۲۰: ۱۰۳، بلکه قدرت دارند. در مزمور  ستندین

 شوند. 

توانست لبه لباسش   ی. اما مندیتوانست خود خدا را بب ی. او نم دیفرشتگان را بر تخت خدا د ینب ا یاشع یگرید ریتصو در

آنها   نیمثل موج  آتش ترجمه شود. بنابرا مینامد. کلمه صراف یم میکه او را صراف د یرا د ها ییفرشته    . و سپس ندیرا بب

جفت بال داشتند و بر فراز تخت خدا ُمعلَق بودند. با دو جفت   ۳برسند. آنها  ظرنور درخشان به ن ا یآتش  ینوع هیشب دیبا 

دهند که   یها به ما نشان م میواز کردند. صرافپر بال را پوشاندند و با دو  شانیپا  بال بال صورتشان را پوشاندند ، با دو 

: دندز یم ادی کلمات را فر نیا نیآنها همچن نیبنابرا   و او را پرستش کردند. کردند  میآنها در برابر قداست خدا سر تعظ

پر از   نیها مملو از افتخار اوست.  آسمان و زم نیرها. همه سرزمشكَ خداوند ، خداوند لَ  است "مقدس ، مقدس ، مقدس 

دو فرشته    زیما،  ما ن یسا ی. در کلشد د و اتاق پر از دود یکه معبد  لرز بود یآنقدر قو میعزت خدا  است.« آواز  صراف

 ما نشان دهند.  یسا یتقدس خدا را در کلتا قرار بود  نیفرشتگان همچن نی. امیا دهیمحراب کش یاالرا در ب

را به عنوان باد  نیا  انیدهند. نامه به عبران یانجام م نیزم یکه کار خدا را بر رو وجود دارند زین یگرید فرشتگان اما 

شکل تجربه کردند. در طول روز   نیفرشتگان خدا را به ا لیمردم اسرائ رایکار را کرد ز نیکند. او ا یم فیو آتش توص

  یکه بن  ی. و هنگامشد. هنگام شب ابر ستون آتش  دهند  تشخیص اشان ر  ریمردم رفت تا آنها مس  شیپ  دیابر سف کی

فرستاد تا مردم از آنجا عبور کنند. پس از آن ، باد فرو نشست و   د یشد ی، خداوند باد دندیسرخ رس یا یبه در لیاسرائ

 دادند ، در آن مردند. یقرار م تیکه آنها را مورد آزار و اذ یان یمصر

خدا دستورات    که   یتکان دادند ، هنگام زیرا ن نا ی. فرشتگان کوه سنداز کار  فرشتگان خدا بود ییآنها نمونه ها  یهمه   

 بود.  پور یش نیمثل طن شیرا داده بود. و صدا

نداشت ،   یدیام گر یخود را از دست داد و د دیام ینب اس یال یمتفاوت آشکار بود. وقت به طور کامالا  زیحضور خدا ن اما 

باد آرام و  یهمراه با آتش. فقط وقت ی، سپس زلزله ا دید یدیطوفان شد ینب اسیلیدهد. ابتدا ا یخدا آمد تا او را دلدار

 -. داردحضور خدا در آنجا دانست  یم سا یلیآمد ، ا یم یمیمال

فرشتگان دوباره مدرن شده   انسان هستند. امروزه   ریمتفاوت از تصو  اریکه فرشتگان کتاب مقدس بس مینیب یم نیبنابرا

با فرشتگان کتاب مقدس  یارتباط چیه نها یشوند. اما ا یفروخته م یافسون خوش شانس ا یاند و اغلب به عنوان طلسم 

خواهد قدرت خود را به ما نشان دهد. از طرف  یسو خدا م  کیشود، از  یاز فرشتگان صحبت م لیدر انج  یندارند. وقت

به همین ترتیب کنند.  یکند و به ما نشان دهد که فرشتگان از ما مراقبت م ت یخواهد اعتماد ما را تقو ی، او م گرید

  نینابرابرد. «  بب میمن را به دامان ابراهتا د ا فرست خواهدخدا فرشتگان خود را  یباخ نوشت که »روز نیسباست وهانی

شوند   یلوتر ظاهر م نیدر برکت صبح و عصر مارت نی. آنها همچنمیخدا بدان یقوی درباره فرشته  میتوان یما مطمئناا م

 مقدّس تو با من باشد که دشمن شریر بر من تسلّط نداشته باشد.«  ۀفرشت ما نوشته شده است.  یدعا در کتاب ، همانطور که 

 کنند  یکه فرشتگان خدا را خدمت م میآموز یدوم ، ما م

، همانطور که   یابیماست که ما انسانها نجات  نی. و اراده خدا ااندشده ه دیانجام خواست خدا افر یفرشتگان برا نیبنابرا

آَوَرد  مانیخود را داد تا هر که به او ا ۀ گانیخدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر  رایآمده است. "ز 3:16 وحنا یدر 

 کند.  یبه بهشت اشاره م  مانیا ریمسبه فرشتگان خود  قی" خدا از طر ابدی دانیجاو اتیهالک نگردد، بلکه ح 

در حال فرار از  عقوب یاست که  یاز مثالها مکان یکیمورد در کتاب مقدس وجود دارد:  نیاز ا یادیز یها   نمونه

دادند که   یرفتند و به او نشان م یم نییباال و پا از آن را به او نشان داد که فرشتگان  یبانبرادرش بود. سپس خداوند نرد  

عقل خود   بر ستین یازی. ندیستیدهد: "شما تنها ن یاو نشان م بهکار خدا  نیدر راه فرار به او کمک خواهند کرد. با ا



  یکه خدا م ییشرح داده شده است ، جا  ۳۴در مزمور  نیکنم! "و همچن یشما هموار م یراه را برا. من دیکن هیتک

 از شما خواهد رفت. "  شی:" فرشته خداوند پدیگو

وحشت  امبریپ خدمتکار نیش قدرتمند محاصره کردند. بنابراها او را با ارت   یسور یاتفاق افتاد وقت شعیال یامر برا نیهم

. سپس  می کردند هکه برای او مبارز ندی بب را ینامرئ   فرشتگان    توانست  یاو م رایکار را نکرد ، ز نیا شع یکرد. اما ال

، آرام شد و دانست که خدا فرشتگانش را  دیرا د نیا ی. وقتشود باز زین خدمتکارش یدعا کرد که   چشم ها  شعیال

 .ه استفرستاد

به شاگردان خود   یسیصحبت کرد.   ع دگانیاز ستم د یبار ، وقت کیکرد.  یاز فرشتگان صحبت م نیهمچن یسیع

(.  ۱۸:۱۰ یمراقب آنها هستند. )مت   شه یدارند که هم ییآنها فرشته ها  رای. زنگیرند دهیرا ند دگانیستم د نیهشدار داد تا  ا

کند که از    یم قیما را تشو نها یبردند. همه ا میرا به آغوش ابراه اوگفت که فرشتگان  یسیدر مثل الزاروس ، ع نیهمچن

 به ما بفرستد.  زیرا ن ییفرشته ها  میخدا بخواه

 

: "خدا به کدام فرشته  دیگو  ی، خدا م ۱۱۰. در مزمور میما فرشتگان را نپرست نکهیا یعنی. میرس یاالن به نکته سوم م و

و   میپرست یرا م یسی. ما فقط عندیحق دارد در سمت راست خدا بنش یسی" فقط عن؟یگفته است ، در سمت راست من بنش

او  و  ا را ستایش می کنند خد. فرشتگان میپرست یاست که ما هرگز فرشتگان را نم لیدل نی. به همر راگید یکس چیهنه 

  ی ما فقط به سو ی. اما دعاها میگذار یو به آنها احترام م  میآنها را دوست دار زیما ن لیدل نیکنند. به هم یرا خدمت م

 ن یزنده است. آم یخدا


