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  بخش اول

  پرستش خدا چيست؟
  
“ ای خداوند، مستحقی که جالل و  اکرام و قوت را بيابی”

  )١١ :۴مکاشفه (
پرستش، نبض زندگی مسيحی است چرا که هر فرد مسيحی 

گناه موجب ويرانی پرستش گرديد زيرا . آفريده شده تا پرستش کند
گناه سبب شد که بشر از خدايش جدا گردد و ارتباطش با او قطع 

واسطه مسيح، پرستش واقعی را بار ديگر  اما فديه الهی به. ودش
واسطه عهد نوين در خون مسيح است که  به. برقرار داشت
های خداوند داخل  توانند بار ديگر با حمد به صحن گناهکاران می

رسالت کليسا اين است که پرستش راستين را بر روی زمين . شوند
رستش با حرارت شايستگِی های پ آن گاه که شعله. برقرار سازد

کشد، شهادت کليسا به عمق تاريکی نفوذ  راستين الهی زبانه می
پرستش طعمی است  از . ترين نقاط زمين کند، حتی در دورافتاده می

ای  آسمان، زيرا يوحنای رسول چون چشم به آسمان بر افراشت، توده
دند سرايي عظيم از مردمان از هر ملت را ديد که در ستايش خدا می

در آسمان، همگان خدا را پرستش خواهند کرد ). ١٢ -٩ :٧مکاشفه (
و بدينسان شهادت خواهند داد که پرستش، نشان فرا رسيدن 

لذا پرستش وظيفه هر مسيحی است، چرا که . فرمانروايی اوست
دارند  هنگام پرستش است که اين اميد خود را ابراز می ايمانداران به

 کرد و هر ناعدالتی به حضور تخت که خدا فرمانروايی خواهد
بنابراين، پرستش همانا واکنش مثبت . سلطنت او آورده خواهد شد

. ايمانداران به خدا و به کاری است که او برای ايشان انجام داده است
مقدسی اين نيست که شخص خدا را بپرستد تا از طريق  پرستش کتاب

قط خدا سزاوار آن چيزی دريافت دارد، بلکه به اين سب است که ف
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آنچه مرا بر آن داشته تا به موضوع پرستش خدا . باشد پرستش می
بپردازم، اشتياق قلبی من است برای آنکه جلسات پرستشی ما باعث 

مقدس بارها در خصوص پرستش نادرست  کتاب. خشنودی خدا گردد
کند تا توجهی جدی به  هشدار داده است و اين امر ما را تشويق می

در بخش . مقدس داشته باشيم رستش از ديدگاه کتابدرک موضوع پ
“ پرستش خدا”اول اين مقاله از مجموعه مقاالتی که عنوانش را 

مقدس از پرستش  ام، خواهيم کوشيد تعريفی را که کتاب گذاشته
 .دهد مورد بررسی قرار دهيم دست می راستين به

  

  اجزاء پرستش راستين
کلمات گوناگونی عهدعتيق و عهدجديد برای پرستش خدا از 

دهيم،  وقتی تمام اين کلمات را کنار هم قرار می. کند استفاده می
مقدس از سه جزء اساسی تشکيل  شويم که پرستش در کتاب متوجه می
  .شده است

  
  جزء نخست

سليمان . “حالتی قلبی است”جزء نخست اين است که پرستش 
يعنی اينکه پرستش ). ٧ :۵جامعه (“ ليکن تو از خدا بترس: فرمايد می

نويسنده . در قلب خود با ترس و احترام در حضور خدا سجده کنيم
بياييد شکرگزار باشيم و خدا را با : فرمايد رساله به عبرانيان می

، هزاره ٢٨ :١٢عبرانيان (“ ترس و هيبت، عبادتی پسنديده نماييم
پرستش راستين بايد همراه باشد با حسی عميق از ترس از ). نو

درت مطلق خدا و فروتنی ما در حضور او که ما را قدوسيت و ق
 .محبت نمود و پسرش را فرستاد تا در راه ما جانفشانی کند

  
  جزء دوم

های مختلف  از طريق شکل“ بروز يافتن حالت قلبی”جزء دوم، 
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بياييد ”: ايم تا در حضور او سجده کنيم ما دعوت شده. پرستش است
“ نده خود خداوند زانو زنيمعبادت و سجده نماييم و به حضور آفرين

: کار ببريم برای ستايش او بايد لبهای خود را به). ۶ :٩۵مزمور (
خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت؛ تسبيح او دائمًا بر ”

: بايد برای او سرود بسراييم). ١ :٣۴مزمور (“ زبان من خواهد بود
نموده برای خداوند سرود خواهم خواند زيرا که به من احسان ”

سرود خواندن ما شهادتی است که در باره ). ۶ :١٣مزمور (“ است
با مزامير، سرودها و ”: دهيم محبتمان به مسيح به يکديگر می

هايی که از روح است، با کمال حکمت يکديگر را پند و تعليم  نغمه
کولسيان (“ دهيد؛ و با شکرگزاری و از صميم دل برای خدا بسراييد

ی وجود خود را بياوريم و در حضور او سجده کنيم بايد تمام). ١۶ :٣
کار ببريم تا به همه اعالم نماييم که خدای ما  و هر چه داريم به

خواند تا با هم گرد آيند و پرستش  خدا قوم خود را فرا می. کيست
از گرد ”: نمايند تا در باره جامعه نوين الهی به جهان شهادت دهند

انکه بعضی را عادت شده است، آمدن با يکديگر دست نکشيم، چن
، هزاره ٢۵ :١٠عبرانيان (“ ...بلکه يکديگر را بيشتر تشويق کنيم

واسطه بنا و تشويق  تواند به در پرستش گروهی، بدن مسيح می). نو
با حضور مرتب در پرستش، به جهان شهادت . متقابل، عمل کند

دهيم که به  دهيم که متعلق به مسيح هستيم، و نشان می می
اوندگاری عيسی مسيح و کليسايی که در راه آن جانفشانی کرد، خد

  .باشيم متعهد می
 

  جزء سوم
سومين جزء اين است که پرستش فقط ابراز احساسات به خدا يا 

امری است که به عقل و ”اجرای َاشکال مختلف پرستش نيست، بلکه 
پرستش فکر انسان را بسوی اسرار الهی “ .شود اراده نيز مربوط می

کند و ايماندار را با صفات پرهيبت الهی رو در رو  يت میهدا
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سازد؛ پرستش، ايماندار را به توبه و اطاعت از اراده خدا فرا  می
واسطه شخص  خواند و واکنشی است به خدای ابدی که خود را به می

لهذا، ”: فرمايد پولس رسول می. مسيح و کار او آشکار ساخته است
های  کنم که بدن های خدا استدعا می تای برادران، شما را به رحم

مقدس پسنديده خدا بگذرانيد که عبادت معقول  خود را قربانی زنده
پرستش راستين همراه است با ). ١ :١٢روميان (“ شما است
های خدا در مسيح چشم  ای روحانی زيرا تا به رحمت مکاشفه

 تواند عيسی هيچ کس نمی. گيرد ندوزيم، پرستش راستين صورت نمی
القدس اين امر را برای او آشکار  را خداوند بخواند مگر آنکه روح

خدا روح است و هر که او را پرستش کند، بايد به ”. ساخته باشد
 ).٢۴ :۴يوحنا (“ روح و راستی بپرستد

 
  ثمرات پرستش

کننده ثمراتی حاصل  شود که در قلب پرستش پرستش خدا سبب می
گوييم که پرستش مسيح مرهمی توانيم ب با اطمينان فراوان می. شود

در پرستش راستين، انسانهای متکبر . است برای تمام دردهای انسان
شوند تا تمام وجود خود را به خدا تسليم کنند و بطور  فرا خوانده می

هنگام پرستش، وجدان خوابيده انسان با  به. کامل به او تکيه نمايند
عظه کالم خدا، فکر با شنيدن مو. گردد شعله قدوسيت خدا فروزان می

های دنيوی همچون زمينی تشنه  خموده انسان که در اثر حماقت فلسفه
انسان نه ”. گردد و خشک شده است، با حقايق آسمانی سيراب می

ای که از دهان خدا صادر  کند، بلکه به هر کلمه محض نان زيست می
 کنند، اغلب پی ايمانداران هنگامی که پرستش می). ۴ :۴متی (“ گردد
برند که دل مجروحشان از سر نو يقين يافته که پسر محبوب خدا  می

دلهايی که زمانی نسبت به . دارد ايشان را پذيرفته و دوست می
رحمت خدا سخت شده بود و به روی آن بسته بود، بار ديگر 

شود؛ و ديوارهای تلخ کينه که مقدسين  واسطه فيض خدا گشوده می به
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 به دست کسی که جانش را در راه آنان ساخت، را از يکديگر جدا می
ای  پرستش طعمی است از آسمان و وسيله. ريزد فدا کرد فرو می

است که خدا مقرر کرده تا بتوانيم از حضورش فيض ببريم و نامش 
  .را جالل بدهيم تا به ابد

 
 

  بخش دوم

 پرستش نادرست چيست؟
 
موده و برای  ترک ن، آب حياتمهمرا که چشم: اند قوم من دو کار بد کرده"

" های شکسته ک آب را نگاه ندارد  يعنی حوض،اند ها کنده خود حوض
  ).١٣: ٢ارميا (

 تعريف پرستش در ،"پرستش خدا "هدر نخستين مقاله از مجموع
پرستش همانا واکنش قوم . مقدس بررسی کردم مسيحيت را از ديدگاه کتاب

کنند که فقط او   تصديق می،خدا به شناخت او است؛ ايشان از طريق پرستش
. دهند پرستند و جالل می خدای واقعی است؛ ايشان او را مطابق کالمش می

: ٢٠خروج " (تو را خدايان ديگر غير از من نباشد: "فرمايد کالم خدا می
 ،تواند اين باشد که جاللی را که سزاوار خدا است پرستش نادرست می). ٣

تواند به  تش نادرست میپرس. به او ندهيم و آن را به شخص ديگری بدهيم
يا پرستش خدا به روشهای نادرست ) پرستی بت(معنی پرستش خدايان اشتباه 

همراه   لطمات فراوانی به،اما شکی نيست که پرستش نادرست. باشد
 نه فقط باعث ،کند ای نادرست پرستش می کليسا وقتی به شيوه. آورد می

. اندازد را به تأخير می او در جهان ه بلکه تحقق اراد،گردد رنجش خدا می
 در شهادتش به جهان ،پرستد کليسايی که خدا را به روش درست نمی

.  اشتياق الزم برای نجات گمشدگان را از دست خواهد داد،ضعيف شده
 ايماندارانی ،شده نخواهد شد  باعث توليد ايماندارانی دگرگون،چنين کليسايی
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برای . سازد منعکس می جالل مسيح را به جهان ،که خصائل و رفتارشان
همه شبانان و همه خادماِن راستين خداوند حياتی است که خواست خدا را در 

مقدس را   کتاب،برای نوشتن اين مقاله.  چنين پرستشی درک کنندهزمين
بسيار مورد جستجو قرار دادم تا پرستش نادرست را درک کنم و از 

را صادقانه مطالعه خوانندگان نيز بخواهم تا خصوصيات اين نوع پرستش 
  .کنند

 برقراری مجدد ارتباط ما ،آنچه که در کانون ايمان مسيحی ما قرار دارد
زندگی . باشد بخش عيسی مسيح بر صليب می با خدا از طريق کار رهايی

القدس بنا شده؛   قدرت روحهای هرروزه با خدا به واسط مسيحی بر رابطه
 در ،متاسفانه. صميمانه با مسيحپرستش راستين بايد همراه باشد با مشارکت 

مقدس شاهد مواردی هستيم که طی آنها مردم خدا را به روشی  سراسر کتاب
  .اند نادرست پرستش کرده

 حالت قلبی ما ،کند  مهمی که کالم خدا در مورد پرستش عنوان میهنکت
اين قوم از دهان خود به : "فرمايد  می١٣: ٢٩خداوند در اشعيا . انسانها است

 اما دل خود را از ،نمايند جويند و به لبهای خويش مرا تمجيد می قرب میمن ت
 وصيتی است که از انسان ،اند؛ و ترس ايشان از من من دور کرده

  ."اند آموخته
. کند  دردناکی را در مورد روش پرستش قومش عنوان میهخدا چه نکت

: ١٢ روميان. ش.ر(باشد  هنگام پرستش می خدا خواهان اطاعتی کامل به
 نه اعتراف ظاهری ما يا ، قلب ما است،اطاعتی که خدا مشتاق آن است). ١

وقتی خود را برای رهبری پرستش در کليسا . های مختلف پرستشی عادت
 بسيار مهم است که بدانيد چگونه دل مردم را به عبادت خدا ،سازيد آماده می
 دل انسان . همين دل است،و مشکل ما در عبادت و پرستش خدا. جذب کنيد

تواند در چند حالت نادرست قرار داشته باشد که موجب قطع ارتباط با  می
های نادرست را بررسی  بياييد اين حالت. سازد  پرستش را باطل می،خدا شده

  .کنيم
زيرا قلب اين قوم سنگين شده و به گوشها به سنگينی  ".ايمان دلی بی● 
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وقتی مسيحيان ). ١۵: ١٣متی .." (.اند اند و چشمان خود را بر هم نهاده شنيده
خوانند و با لبهای خود خدا را  نشينند و سـرود می در محفل قوم خدا می

تواند  کنند و باور ندارند که خدا می های خدا اعتماد نمی  اما به وعده،ستايند می
 پرستش ايشان برای خدا خوشايند نيست؛ ،نيازهايشان را برآورده سازد

  .گسلد شارکت و ارتباط الزم را می م،اعتمادی ايشان بی
و مترصد باشيد مبادا کسی از فيض خدا محروم شود و  ":دلی تلخ● 

"  اضطراب بار آورد و جمعی از آن آلوده گردند،ريشه مرارت نمو کرده
 ،آلوِد دل باز مشاهده کنيد که چگونه وضعيت گناه). ١۵: ١٢عبرانيان (

تواند از طريق  فيض خدا نمی.  بگسلدتواند ارتباط با خدا و با ديگران را می
شخصی جريان يابد که حاضر به بخشيدن ديگران نيست و دلش را با کينه 

 خود را در راه هخدا جان فرزند يگان. سازد نسبت به ديگران سخت می
گناهکاران فدا کرد؛ پس چه اهانتی است به خدا که انسان اين فيض را 

هنگام  اگر شخص به. گران منتقل سازددريافت دارد اما نخواهد آن را به دي
 بايد جلسه را ترک گويد و ،پرستش پی ببرد که ديگران را نبخشيده است

 خود را با آنان اصالح کند و آنگاه باز گردد و قربانی خود را هبرود و رابط
  ).٢۴-٢٣: ۵متی (به خدا تقديم کند 

... مردمکنم که مثل ساير  خدايا تو را شکر می ".جانب به دلی حق● 
يک   ده،کنم دارم و از آنچه پيدا می هر هفته دو مرتبه روزه می... نيستم
جانب است که با  به اينها کلمات آن فريسِی حق). ١٢-١٠: ١٨لوقا " (دهم می

.  به عبادت ايستاده بود،کرد که کمی دورتر نظر تحقير به باجگيری نگاه می
دا را عبادت کند چرا که با تواند خ  نمی،پندارد شخصی که خود را عادل می

کند که کارهای نيکش در  فکر می. جويد تصوراتی نادرست به خدا تقرب می
 خدا را تحت تأثير قرار ،اش نظر خدا پسنديده است و وفاداری مذهبی

غافل از اينکه اين قبيل اعمال مذهبی موجب غرور است و اين . دهد می
همی برای خدا انجام داده آورد که کار م وجود می احساس را در شخص به

  همچون ، ما از نظر خداهکند که اعمال عادل اشعيای نبی يادآوری می. است
  ).۶: ۶۴اشعيا (ای کثيف است  ُکهنه
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 دل تو نيز در آنجا خواهد ،زيرا هر جا گنج تو است ".دلی فريبکار● 
پرستش راستين همواره برخاسته از جايی است که قلب ). ٢١: ۶متی " (بود
از من . دادم روزی به يک بازرگان شهادت می. تنده در آن قرار داردپرس
او تکمه پيراهن خود را باز کرد و کيف پولش . به او دادم. ای خواست جزوه

 در کنار پولها ،را که به گردنش آويزان بود نشان داد و آن جزوه را در آن
جايی خيلی خوشحال شدم چون دانستم که کالم خدا را درست در . گذاشت

کنيم که خدا را  هنگام پرستش اعالم می وقتی به. گذاشته که قلبش آنجا است
 ،مان نزد يک فرد يا يک دارايی است  اما گنج واقعی،دوست داريم

 زيرا خداوند خدايمان را با تمامی دل دوست ،پرستشمان نادرست است
  .داريم نمی
 سخن  در باره وضعيت قلبِی ديگری٨-۶: ١ در يعقوب . دو دلی●
يعقوب .  و آن دو دلی است،سازد دار می گويد که پرستش را خدشه می
.  هم دوست دنيا باشيم و هم دوست خدا،توانيم در آن واحد فرمايد که نمی می

. کوشد همزمان در دو جهت مخالف حرکت کند دو دل کسی است که می
 زيرا يک پايش در دنيا است ،گردد چنين شخصی در پرستش دچار فلج می

پرستش او نادرست است زيرا از کليسا برای . و پای ديگرش در کليسا
تواند از کشش ارزشهای اين دنيا  کند و نمی برخی منافع شخصی استفاده می

  .چشم بپوشد
گناه را با محفل مقدس ... هدايای باطل ديگر مياوريد ".دلی ياغی● 
 ،از کتاب اشعيادر اين فصل آغازين ). ١٣: ١اشعيا " (توانم تحمل نمايم نمی

خدا دلشکستگی خود را از پرستش نادرسِت فرزنداِن ياغی خود ابراز 
 ، و در عين حال،راند کند و بر ديگران ستم می وقتی کسی گناه می. دارد می
 او را مورد اهانت ،اش نظر خدا را جلب کند کوشد با کارهای مذهبی می

سوی زندگی مقدس فرا   نبی اين است که قوم خدا را بههوظيف. دهد قرار می
آلود خود را کنار  گرانه و گناه خواند و ايشان را تعليم دهد که راههای ياغی

  .بگذارند
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های مختلف دل انسان  اکنون که اين مطالب را در خصوص وضعيت
شود مسيحيان فقط با لبهای خود  هايی که سبب می  وضعيت،مطالعه کرديد

کن است اين سؤال برايتان پيش آيد که  مم،عبادت کنند و نه با تمام دل خويش
آيا کسی در جلسات عبادتی روز يکشنبه هست که با چنين حالتی عميق خدا 

مسأله اينجا است که بايد توجه داشته باشيم که ما اکثرًا با ! را بپرستد
يابيم؛ اما شما اگر خادمی  مشکالت خود در عبادات کليسايی حضور می

 به ، نظر خواهيد داشت و وقتی را در جلسه اين امر را در،هشيار باشيد
اعتراف و تجديد رابطه با خدا اختصاص خواهيد داد تا ايمانداران با دلی پر 

اگر چنين وقتی را برای . از ستايش و شکرگزاری در جلسه حاضر شوند
 جلساتتان در خطر سقوط ،اعتراف و طلب آمرزش گناهان اختصاص ندهيد

 ،خواهد گرفت که باعث اندوه خدا خواهد شددر گناِه عبادت سطحی قرار 
  )ادامه دارد. (چرا که او مشتاق است قومش او را با تمام دل عبادت نمايند

 
 

  بخش سوم

  محک پرستش راستين
  

بايد به روح و   می،خدا روح است و هر که او را پرستش کند"
  )٢۴: ۴يوحنا " (راستی بپرستد

ور طبيعی خدای زنده ط  اما به،انسان فطرتًا موجودی است مذهبی
شود که خدا  کند؛ پرستش واقعی زمانی حاصل می را پرستش نمی

انسان اگر به حال خود رها . خودش مستقيمًا در روح او کار کند
در بخش .  گرايش دارد که خدايان دروغين و بتها را بپرستد،شود

های   به تمايل بشر به َاشکال گوناگوِن پرستش،پيشين اين مجموعه
خواهيم توجه خود را به   می،در اين شماره.  اشاره کردمنادرست
  تعليمی،برای اين منظور. های پرستش راستين معطوف سازيم محک
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را که خداوند عيسی مسيح در طی سخنانش به زن سامری ارائه داد 
 نکاتی بس عميق در ،بررسی خواهيم کرد؛ مسيح در اين تعاليم
  . داده استخصوص ماهيت پرستش راستين خدا به دست

 در مضمون و ،سخنان عيسی خطاب به زن سامری بر سر چاه
هر چقدر که عيسی انگشت بر . چارچوبی بسيار خاص بيان شده

 او بيشتر ظاهر مذهبی به خود ،فشرد زندگی فاسد آن زن می
. گرفت؛ تا اينکه سرانجام موضوع پرستش را پيش کشيد می

وشيد توجه مقدس عيسی ک  اين زن می،کنيم همانطور که مشاهده می
اين . به زندگی خود را منحرف سازد و بحث پرستش را پيش بکشد

سازد؛ و  امر ما را متوجه محکی بنيادين برای پرستش راستين می
اين محک اين است که آيا قادريم در پيشگاه مقدس مسيح بايستيم و او 

طهير  با اطمينان به اينکه با قربانی او بر صليب ت،را پرستش نماييم
کوشيد مسائل ثانوی را  شويم که اين زن می ايم؟ سپس متوجه می شده

 هجای بحث در بار کوشيد به می. تبديل به مسائل اوليه و مهم بسازد
.  َاشکال پرستش بحث کنده در بار،کارکردهای اساسی پرستش

خواست در اين باره بحث کند که پرستش بايد در چه مکانی  می
 اعتقاد يهوديان را زير سؤال ببرد که ،اه و از اينر،صورت گيرد

اين بحث بايد به ما هشدار دهد که . عبادت بايد در اورشليم انجام شود
 محل يا شکل آن نيست؛ اين ،های پرستش راستين و واقعی نشانه

 پرستش مجال ، آنهاهواسط سؤاالت در مورد َاشکالی هستند که به
پس . شود  پرستش نمی اما توجهی به ذات و ماهيت،يابد بروز می

الزم است به تعريف و توصيفی که خوِد خداوند ما در خصوص 
  . توجه کنيم،دست داد پرستش به

 و ،رسد اما زمانی می. " اما عميق،تعليم عيسی ساده است
 پدر را در روح و ، که پرستندگاِن راستين،اکنون فرارسيده است هم

ن پرستندگانی  زيرا پدر جويای چني،راستی پرستش خواهند کرد
آيا تعريفی از اين روشنتر امکان ).  نوه هزار،٢٣: ۴يوحنا " (است
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دارد؟ خدا جويای پرستندگانی است که او را در روح و در راستی 
دست  اين حقيقت محک پرستش راستين و قابل قبول را به. پرستند می
  .دهد می

  

القدس انجام  پرستش راستين بايد در قدرت روح
  پذيرد

دا در روح بدين معنا است که پرستندگان بايد در پرستش خ
شدگان واقعی ماييم که در روِح خدا  زيرا ختنه. "القدس باشند روح

 و فخرمان در مسيْح عيسی است و به افتخارات ،کنيم عبادت می
پرستش راستين ).  هزاره نو،٣: ٣فيليپيان " (انسانی خود اتکا نداريم

اند و مطيع  القدس تولد نو يافته وحدهند که از ر را آنانی انجام می
يوحنا (سازد   زيرا او است که حقيقت را آشکار می،اند خدمت او شده

هيچ واعظ و هيچ کليسايی . دهد و عيسی مسيح را جالل می) ١٣: ١۶
القدس را تضمين کند؛ اگر چنين چيزی  قادر نيست حضور روح

گرديد و انسان  بازی می  کيسا درگير نوعی شعبده،بود پذير می امکان
اما . شد از اين قدرت برای جالل و افتخار خود استفاده کند قادر می

القدس خواستار پاکی و   بلکه پرستندگان راستين از روح،چنين نيست
طلبند که ايشان را به حضور مسيح  شوند و از او می تقدس می

اين امر مستلزم آن است که رهبران پرستش در جلسات . بياورد
القدس بخواهند که   وقت زيادی صرف دعا کنند و از روح،کليسايی

القدس عملی است  پرستش بدون روح. در هر جلسه حاضر باشد
 و چيزی جز اجرای آيينی مذهبی ،دور از برکت الهی انسانی و به

اما پرستش راستين کاری است . برای کسب عدالت شخصی نيست
  .دهد که خدا در ميان قومش انجام می
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روح انسان انجام  ستين بايد در درونپرستش را
  پذيرد

فرمايد که پدر جويای کسانی است که او را در  وقتی عيسی می
کند که مربوط   به ُبعد ديگری از پرستش نيز اشاره می،روح بپرستند

. شود به شفافيت و صفای کامل روح انسان و تسليم او به مسيح می
ی طبيعی به خدا باقی  واکنشهاما متأسفانه بيشتر پرستشها در حوز

بدين معنی که ممکن است تحت تأثير موسيقِی پرشور و . ماند می
پرهياهوی کليسا يا واعظان کريزماتيک که در فن تحريک و تهييج 

 به هيجان بياييم؛ اما اين نوع ،اند عواطف انسان مهارت کسب کرده
يا ممکن است از لحاظ .  آن پرستش راستين در روح نيست،پرستش
های واعظان برجسته تحريک شويم يا تحت  نی در اثر موعظهعقال

 اما چنين حاالتی در ،تأثير قدرت متقاعدکننده کالم ايشان قرار گيريم
يا باز ممکن است . آورد  چيزی جز واکنشی عقالنی پديد نمی،نهايت

المنفعه و خيرخواهانه  از نظر اخالقی ترغيب شويم تا کارهای عام
 چيزی در سطح اخالقيات ، نيز در بهترين حالت اما اين،انجام دهيم

يابد که تمامی  اما پرستش در روح زمانی تحقق می. باقی خواهد ماند
 مطيع خدای قادر مطلق ، با فروتنی، مسيحهواسط وجود شخص به

گردد و شخص طوری به محبت او توکل کند که در پيشگاه او کامًال 
در چنين . ابود گرددعريان شود بدون آنکه در اثر قدوسيت او ن

تواند تحت کنترل  شرايطی است که احساسات و افکار ما می
 پرستش در روح به اين معنا است ،بدينسان. القدس قرار گيرد روح

 - يعنی فکر و احساسات و بدن او را-که خدا تماميت وجود انسان را
  .القدس قرار دهد تحت کنترل روح
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راه و پرستش در راستی يعنی پرستش مسيح که 
  راستی و حيات است

معرفی " راستی"از تعاليم مسيح روشن است که او خود را 
 بايد ،درستی عبادت کند خواهد خدا را به لذا اگر کسی می. کند می

 گرچه ، مرکزی پرستش خود قرار دهدهمسيح را بشناسد و او را نقط
شده که قوت و   ذبحهمستحق است بر. "مسيح اکنون در آسمان است

" و حکمت و توانانی و اکرام و جالل و برکت را بيابددولت 
از آنجا که مسيح بايد در مرکز پرستش و عبادت ). ١٢: ۵مکاشفه (

 اين امر را بايد در تمام جوانب عبادت خود ،ما قرار داشته باشد
به همين جهت است که ما مسيحيان در روز يکشنبه . منعکس سازيم

کنيم چرا  ياد آوريم؛ به نام او دعا میکنيم تا قيام او را به  عبادت می
که در اثر فداکاری او بر صليب است که راه آسمان به روی ما 

کنيم که مسيح   اعالم می،هايمان گشوده شده است؛ و در موعظه
 و مردم را به توبه و اطاعت ،گردد مصلوب شد و قيام کرد و باز می

ور خاص مرگ ط از طريق آيين عشاء ربانی نيز به. کنيم دعوت می
  .آوريم و قيام پرجالل او را به ياد می

  

پرستش در راستی مستلزم مواجه شدن با خويشتن 
  است

پرستش در راستی همچنين به معنی رويارو شدن با زندگی خودمان 
پرستش در راستی مستلزم اين است که با . در پرتِو راستی او است

ای  را با مکاشفهحقيقت وجود خودمان مواجه شويم و بکوشيم تا خود 
: اخيرًا شخصی از من پرسيد.  انطباق دهيم،که مسيح در کالمش داده

او "  چه نوع شخصی هستی؟،وقتی کسی نيست که تو را ببيند"
ام بايد  ام که زندگی خواست بداند که من تا چه ميزان درک کرده می

پرستش راستين يعنی اينکه .  يا زير نگاه مردم،زير نگاه خدا باشد
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اين بدان معنا است که .  چيز را زير نگاه مقدس خدا قرار دهيمهمه
ام خدا را خشنود   بايد از آن اموری که در زندگی،در عبادت

در پرستش و عبادت .  و از او طلب آمرزش کنم،سازد آگاه باشم نمی
 اين بدان معنا است که بايد مراقب باشيم تا مبادا روشهای ،گروهی

 بايد مراقب باشيم ،برای مثال. ادت ما گرددمقدسی وارد عب غير کتاب
 جای توبه قلبی را نگيرد؛ ،که دادن هدايا به خدا برای کسب آمرزش

يک را تعليم دهيم تا ايمانداران فکر نکنند که دادن  بايد مفهوم عميق ده
سازد؛ بايد از هر عملی که  يک ايشان را در حضور خدا عادل می ده

در . شود اجتناب ورزيم يا واعظ میموجب جالل يافتن نوازندگان 
شويم تا با وضعيت روحانی واقعی   دعوت می،عبادت و پرستش خدا

خود مواجه شويم و از خدا رحمت بيابيم و زندگی خود را همچون 
 .قربانی زنده به او تقديم نماييم

 
 

  بخش چهارم

 ثمره پرستش راستين
 
 ،نگريم ه مینقاب جالل خداوند را در آين  بیههمه ما چون با چهر"

: ٣ قرن -٢" (شويم از جالل تا جالل به همان صورت متبدل می
١٨.(  

 
  تبديل و دگرگونی: ثمره
 تغيير و تبديل خصائل و رفتاِر ،مقدسی  پرستش کتابهثمر

مقدس را مطالعه کنيد و  های کتاب زندگی شخصيت. پرستندگان است
يده ای ميان پرستش و زندگی ايشان د خواهيد ديد که چه رابطه

پرستش ابراهيم از او شخصی با ارزشهای روحانی پديد . شود می
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آورد که در تناقض کامل با لوط قرار داشت که در پی ثروت دنيوی 
 او را از فردی مردد به ، مشتعله عبادتی موسی در بوتهتجرب. بود

داود حقايقی ابدی در خصوص نوع . قهرمان بزرگ ايمان تبديل کرد
). ٩: ٢۵مز . ش.ر. ( آموخت،ر داشتشخصيتی که خدا مد نظ

مقدس در زمينه تحولی که پرستش  رغم تمام اين شواهد در کتاب علی
 جای تعجب است که مسيحيان اغلب اين ،آورد راستين پديد می

کنيم که جلسات  اغلب اوقات مشاهده می. برند واقعيت را از ياد می
گويی . چرخد پرستشی ما حول محور درخواستهای ما از خدا می

های  ای برای فرار از واقعيت شويم که پرستش را وسيله تشويق می
دشوار زندگی بپنداريم و توجه نداشته باشيم که چگونه خدا در ميان 

وجود  کند تا تغييری در خصائل انسان به کرده کار می نسلی سقوط
هدف من در اين مقاله اين است که نشان دهم پرستش واقعی . آورد

گردد و اين امر خود   چشمگير در طبيعت انسان میمنجر به تحولی
  .گردد  خدمت خداپسندانه را سبب می،موجب شفای روابط شده

طور کامل در صليب   محبت خدا قرار دارد که به،در قلب پرستش
دانيم که پيش از آنکه با خون مسيح فديه  می). ٨: ۵روم (نمودار شد 
: ۵روم ( دشمن او بوديم ، خدا را دوست نداشتيم؛ در واقع،داده شويم

القدس تولد تازه يافتيم و خدا ايمان به مسيح  واسطه روح وقتی به). ١٠
شخص .  محبت به مسيح بود، نخستين نشانه آن،را به ما بخشيد

 دوست ،نوايمان معموًال مسيح را برای آنچه که به او داده است
. کند ت میدهنده محب  هديه را بيش از هديه،عبارت ديگر دارد؛ به می

يابند که  کنند و در می  بسياری از مسيحيان رشد می،در طول زمان
! خدا شايسته پرستش است. خدا را بايد برای وجود خودش پرستيد

 ايماندار بايد ،اما پيش از آنکه اين تحول عميق بتواند صورت گيرد
 يعنی دوست داشتن او برای وجود ،درک کند که محبت واقعی به خدا

لذا هدف پرستش بايد اين باشد ). ١۵-١۴: ۵قرن -٢. ش.ر(خودش 
که چنان اسير محبت خدا در مسيح باشيم که تمام وجود خود را 
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  .همچون قربانی زنده به او تقديم کنيم

 
  تبديل شدن: قلب پرستش

. رود بخش می  به قلب پرستش تحول،٢-١: ١٢پولس در روميان 
در تقابل قرار " شدنهمشکل "را با " تبديل شدن" او ،در اين آيات

گويد که قدرت جهان در اين است که ما را همشکل  او می. دهد می
 زيرا جهان قدرت اين را ندارد ،خود سازد و ظاهر ما را شکل بخشد
انگيز اين است که در  واقعيت غم. که خطائل الهی را در ما پديد آورد

 اين ،بردکار ب بسياری از کليساها يگانه روشی که شبان آموخته تا به
 و نه اينکه ،است که پرستش را مطابق روشهای اين جهان انجام دهد

پولس . سمت تحول و تغييری درونی هدايت کند اعضا را به
" هستند)... دروغين( رسوالن کذبه ،چنين اشخاص"فرمايد که  می

بينيم که پولس در   می،در نقطه مقابل آن). ١۵-١٣: ١١قرن -٢(
دهد که اگر به رحمت خدا واکنش  تعليم می به مسيحيان ،١٢روميان 

مثبت نشان دهند و زندگی خود را همچون قربانی زنده به او تقديم 
ای  گونه شود و ايشان قادر خواهند شد خدا را به  خدا خشنود می،کنند

 پرستش هدهند اکنون به اجزاء تشکيل. آمير بپرستند راستين و تکريم
  .کننده خواهيم پرداخت دگرگون

 
  م بدن خود چون قربانیتقدي

بسيار روشن است که پرستش مسيحی هرگز نبايد امری مکانيکی و 
کند که بايد   پولس به پرستندگان يادآوری می،بر عکس. تفکر باشد بی

 به ،های خدا را مد نظر داشته باشند و با تقديم قربانی به خدا رحمت
.  است مابدنها واکنش نشان دهند؛ اين قربانی همانا  اين رحمت

خواهد ما قاطعانه درک کنيم که بايد تمام   می،پولس با اين کلمات
او بدن ما را به معبد . وجود خود را بياوريم و آن را به خدا تقديم کنيم
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 معبدی که بايد آکنده از پرستش راستين شود ،کند خدا تشبيه می
شويم که   دعوت می،هنگام پرستش به). ٢٠-١٩: ۶قرن -١. ش.ر(

د را با قدوسيت مسيح همسو سازيم و اگر جزئی از وجود زندگی خو
 بايد که توبه کنيم و با تسليم کامل ،ما ابزاری در دست ناراستی باشد

پرستشی که .  خود را همچون قربانی به او تقديم نماييم،به خدا
 هرگز موجب دگرگونی در ،ای سوق ندهد ايمانداران را به چنين توبه
 .دخصائل و رفتار نخواهد ش

 
  تقديم فکر خود همچون قربانی

 روشن است که ،همچنين در اين بخش حياتی از کالم خدا
.  و ذهن خود را به خدا تقديم کنندعقلاند تا  پرستندگان دعوت شده

"  صورت خود را تبديل دهيد،بلکه به تازگی ذهن خود: "فرمايد می
 تعليم پولس با تعليم خداوند ما هماهنگ است که). ٢: ١٢روم (

" تمام فکر خود محبت نما...خداوند خدای خود را به: "فرمايد می
به همين سبب است که هر جلسه پرستشی بايد از ). ٢٧: ١٠لوقا (

مقدس برخوردار باشد و پرستندگان نيز آگاه باشند که  تعليم دقيق کتاب
بايد که تعاليم مقدس کالم . خدا چه نوع واکنشی را از ما انتظار دارد

دهند تا حقيقت را  ست بداريم زيرا آنها ابزاری به دست میخدا را دو
 ،بدبختانه). ١۶: ٣تيمو -٢(تشخيص دهيم و در عدالت تربيت شويم 

رسد که واعظ  نظر می  چنين به،در بسياری از جلسات پرستشی
پندارد دگرگونی و تحول از طريق تحريک احساسات و سر و  می

شديدًا نيازمند شبانانی هستند که کليساهای ما . آيد صدای بلند پديد می
فراگيرندگاِن کالم خدا باشند و بدانند چگونه بايد حقايق آن را 

  .روشنی به اعضای کليسايشان عرضه دارند به
 

  تقديم اراده همچون قربانی
 خود را ارادهايم تا   نبايد ناديده بگيريم که دعوت شده،و باالخره
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 هتوانيم مطابق اراد ست که مینيز تسليم خدا کنيم؛ با چنين پرستشی ا
معنی  پرستش راستين به. نيکو و پسنديده و کامل خدا زندگی کنيم

اطاعت از اراده خدای پدر است و تسليم به حاکميت او در هر جنبه 
 ،کنيم پرستش راستين را در باغ جتسيمانی مشاهده می. مان از زندگی

 ،ای پدر من: "سوز را بيان فرمودآن گاه که عيسی اين کلمات جگر
 بلکه ،اگر ممکن باشد اين پياله از من بگذرد؛ ليکن نه به خواهش من

 ميان خواستهای من و ،هنگام پرستش به). ٣٩: ٢۶متی " (به اراده تو
که پرستندگان راستين تسليم  هنگامی. گردد اراده خدا تنشی پديدار می

خيزد و   آسمان بر می عطر خوشبوی مسيح به،شوند اراده او می
توانند گامی  اند و می يابند که سبب خشنودی خدا شده ايشان در می

 پرستش هثمر. سوی شباهت به منجی محبوب خود بر دارند فراتر به
شود که زمانی   دگرگونی گناهکاران مشاهده میهراستين در معجز
 ولی اکنون هر روزه خود را همچون قربانی زنده ،دشمن خدا بودند

  .کنند ه خدای قادر مطلق تقديم میب
  
 

  بخش پنجم

 پرستش در جلسات کليسايی

 
  اهميت پرستش در جلسات

“ نام او را با يکديگر بر افرازيم. خداوند را با من تکبير نماييد”
  ).٣: ٣۴مزمور (
 

  پرستش گروهی
در . پرستش خدای متعادل امری است هم شخصی و هم گروهی

مقدسی است، تا  ه پرستش کتاباين مجموعه از مقاالت که در بار
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اينجا بيشتر بر جنبه شخصی موضوع متمرکز شديم؛ کوشيديم 
تعريف روشنی از پرستش ارائه دهيم و نيز نگاهی نزديک به 

همچنين به ثمره خاص پرستش راستين . پرستش نادرست بيفکنيم
صورت  اما پرستش کاری است که ايمانداران با هم به. توجه کرديم
  .دهند م میيک بدن انجا

 روشن مشخصی برای پرستش گروهی ۴٧ -۴٢: ٢در اعمال 
مسيحيان اوليه هر روز در صحن معبد و نيز در . کنيم مشاهده می

آمدند تا خود را به تعليم رسوالن و پرستش خدا و دعا  ها گرد می خانه
ما بايد چقدر مشتاق اين نوع . و شکستن نان و مشارکت وقف کنند

 دل آنانی که شاهد بودند ترس و احترام بر پرستش باشيم که در
داد و حضور پرشکوه  انگيخت و جالل خدا را به همگان نشان می می

مقصود اين آيات اين نيست که روشی . ساخت او را محسوس می
دست دهد، بلکه تا  مدارانه برای پرستش به سختگيرانه و شريعت

شی مسيحی مقدسی را که بايد در هر جلسه پرست عملکردهای کتاب
خواهيم عناصر يا بخشهای  در اين مقاله، می. يافت شود، نشان دهد

بنيادينی را که بايد در جلسات پرستش مسيحی يافت شود مرور کنيم 
ريزی و آمادگی  تری به برنامه به اين اميد که هر خادمی توجه دقيق

  .برای پرستش قوم خدا مبذول دارد
 

  ارتباط ميان موعظه و پرستش
حث در باره عناصر و بخشهای خاص پرستش عمومی، پيش از ب

اغلب توجه . بايد به چند اصل مربوط به پرستش توجه داشته باشيم
شود که  شود؛ نتيجه آن می اصلی بر موعظه کالم خدا متمرکز می

گردد به چيزی در حد يک رشته سرود که  پرستش گروهی تبديل می
بسيار . کم بر آنهانه آغاز روشنی دارند و نه موضوعی اصلی و حا

مفيد خواهد بود که وقتی واعظ موضوع موعظه خود را در اوائل 
کند، آن را با رهبر پرستش در ميان بگذارد تا او  هفته انتخاب می
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هايی را که مناسب پيغام او هستند انتخاب  بتواند سرودها و قرائت
ريزی شود که ميان رهبر  عالوه، پرستش بايد طوری برنامه به. کند

پرستش را . کنندگان ارتباطی روحانی برقرار گردد پرستش و عبادت
ای تلقی کرد که در آن يک يا دو رهبر  نبايد همچون اجرای برنامه

وجود  هايی طبيعی به دهند؛ بايد فرصت تمام کار پرستش را انجام می
 .آيد تا جماعت نيز بتوانند واکنش نشان دهند

 
  عناصر يا بخشهای جلسات

خود را معطوف به عناصر يا بخشهای خاص اکنون توجه 
  .سازيم جلسات پرستشی می

  
  آمادگی برای پرستش

اندر کار رهبری پرستش هستند، بايد پيش از وقت  آنانی که دست
آغاز جلسه در محل حاضر باشند تا مطمئن شوند که همه امور 

سپس بايد وقتی را اختصاص دهند تا با هم دعا کنند که . مرتب است
ان را در مقام رهبران پرستش و جماعت را با قدرت و خدا ايش

تدريج وارد محل  وقتی افراد به. القدس مسح کند حضور روح
شوند، بايد تشويق شوند که با احترام داخل شوند و در تأملی آرام،  می

انتظار خداوند را بکشند؛ اين امر فقط زمانی ميسر است که رهبران 
ای باشند  د و در اين زمينه، نمونهخوبی آماده شده باشن خودشان به

شود که سالم و احوالپرسی خارج از محل  توصيه می. برای جماعت
 .پرستش صورت گيرد تا گفتگوها به حداقل برسد

 
  دعوت به پرستش

شوند، مهم  از آنجا که قوم خدا با افکار متفرقه وارد کليسا می
خداوند است که جذب روح پرستش شوند تا بتوانند فکر خود را بر 
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هدف از حضور در جلسه پرستش اين نيست که . متمرکز سازند
افراد با دوستان خود ارتباط اجتماعی برقرار کنند يا موسيقی بشنوند 
و شاد شوند؛ هدف اين است که گرد هم آيند تا خدای متعال را تکريم 

مقدس،  در کتاب. کنند و جالل او را اعالم نمايند و او را بپرستند
يکی از . بای متعددی برای دعوت به پرستش هستبخشهای زي

بياييد خداوند را بسراييم و صخره ”: بخشهای محبوب من اين است
به حضور او با حمد نزديک . نجات خود را آواز شادمانی دهيم

از ). ٣ -١: ٩۵مزمور (“ بشويم و با مزامير او را آواز شادمانی دهيم
؛ ۴ -١: ٨۴؛ ٣ -١: ٣۴ مزمور :توانيد استفاده کنيد اين بخشها نيز می

 .۴ -١: ١۴۵؛ ۵ -١: ١٠٣؛ ١٠٠؛ ۴ -١: ٩۶؛ ٢ -١: ٩٢
  

  سرودهای پرستشی
پس از دعوت به پرستش، بسيار مهم است که يک يا چند سرود 

اين سرودها بايد خدا را ). ١۶: ٣کولسيان (ستايشی سروده شود 
جالل دهند و به قوم خدا کمک کنند تا او را در روح و راستی 

  .بپرستند
  

  دعا برای طلبيدن حضور خدا
کنم  يکی از تجربيات تلخ من اين بوده که در جلساتی شرکت می

که در آغاز آن، هيچ دعای روشنی برای طلبيدن حضور خدا و 
ما را برکت ”اين دعا فقط محدود به . شود قدرت او بر جماعت نمی

ضور خدا شود، بلکه بايد دعايی باشد که مشتاقانه طالب ح نمی“ بده
در ميان جماعت شود تا ايشان بتوانند او را جالل دهند و تکريم 

  :ای است از اين دست از دعاها دعای ذيل نمونه. نمايند
ای خدای متعال که جاللت فوق آسمانها است، ستايش بر نام تو ”
. ای تو از سر رحمت عظيمت ما در در کليسايت گرد آورده. باد

ا فرما تا نام تو را تکريم نماييم، هم در پرستش دل ما را بپذير و عط
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واسطه پرستش لبها ما و عبادت  دل خود و هم در ظاهر، تا نام تو به
  “.آمين. نام عيسی مسيح، خداوند ما به. دل ما جالل يابد

  
  اعتراف به گناه

متأسفانه در بخش پرستشی بسياری از جلسات، هيچ وقتی به تأمل 
خدا قلب افراد را تفتيش کند شود تا  شخصی اختصاص داده نمی

نمونه اشعيا در معبد را فراموش نکنيم ). ٢۴ -٢٣: ١٣٩مزمور (
هنگام پرستش خدا، قدوسيت  و به ياد داشته باشيم که او به) ۶اشعيا (

او را مشاهده کرد و اين امر سبب شد که او خود را بشناسد و 
مسيح پرستشی که متمرکز بر . تصديق کند که گناهکاری بيش نيست

ای که بدون آن  گردد، توبه در مقام پادشاه است، منجر به توبه می
اگر بدی را در دل خود منظور ”. يابد پرستش واقعی مطلقًا تحقق نمی

بخشهای مناسب ). ١٨: ۶۶مزمور (“ شنيد داشتم، خداوند مرا نمی می
اول : توان در پرستشهای کليسايی مورد استفاده قرار داد ذيل را می

؛ ٣ -١: ١٠٣؛ ۵  -۴: ٨۶؛ ٢ -١: ٨۵؛ ۵ -١: ٣٢؛ مزمور ٩: ١يوحنا 
٣: ١٣٠- ۴.  
  

  اقرار اعتقادنامه
اقرار اعتقادنامه رسوالن هر چند هفته يکبار، و خصوصًا 

تواند برای جماعت بسيار مفيد  هنگام اجرای آيين عشاء ربانی، می به
  .کند باشد زيرا اصول اساسی ايمانشان را به ايشان يادآوری می

 
  دعای شبانی

در طول جلسه بايد وقتی اختصاص داده شود تا شبان برای 
اين امر زمانی مؤثرتر خواهد بود که . نيازهای کليسايش دعا کند

شبان جماعت خود را خوب بشناسد تا بتواند برای بيماران و 
  .طور خاص دعا کند اش به مشکالت َگله
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  هقرائت و موعظ
ان از کالم خدا موعظه برای جماعت بايد روشن باشد که شب

کند؛ بخش مورد نظر از کالم بايد بالفاصله پيش از موعظه  می
القدس ذهن  اما پيش از اين قرائت، بايد دعا شود تا روح. قرائت شود

  .واعظ را منور سازد و او را مسح کند
 

  برکت
تواند  اين دعا می. دهد پايان يابد جلسه بايد با برکتی که شبان می

المتی خدا که فوق از درک است، دلها و ذهنهای شما س”: چنين باشد
را در معرفت و محبت خدا، و پسرش خداوند ما عيسی مسيح نگاه 

القدس بر شما  دارد؛ و برکت خدای قادر مطلق، پدر، پسر و روح
  “.آمين. باشد و همواره با شما بماند

 
 

  بخش ششم

  شام خداوند

د و به آنها داد و همچنين نان را برگرفته، شکر کرد و پاره نمو”
شود؛ اين را به ياد من  اين است بدن من که برای شما داده می”: گفت

  ).باشد ها از ترجمه هزار نو می ؛ نقل قول١٩: ٢٢لوقا (“ بجا آريد
  

  بخشی مهم از پرستش
های  بخش بسيار مهمی از پرستش مسيحی، اجرای درست آيين

تی دارند در اين های مختلف ادراکات متفاو گرچه فرقه. مقدس است
خصوص که در طول اجرای آيين عشاء ربانی چه اتفاقی رخ 

دهد، اما همه مسيحيان اعتقاد دارند که خوِد عيسی اين آيين را  می
عشاء . خواهد که آن را وفادارانه بجا آرند بنياد نهاد و از کليسا می
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ربانی بايد بخشی مرتب از پرستش باشد و آنانی که مسؤول 
هستند، بايد بسيار مراقب باشند تا آن را مطابق حکم برگزاری آن 

بسيار اساسی است که همه شبانان با . مقدس بجا بياورند کتاب
هشدارهای پولس رسول به کليسای قرنتس در خصوص کاربرد 

). ٣۴ -١٧: ١١اول قرنتيان (نادرست عشاء ربانی بخوبی آشنا باشند 
ند که شام خداوند را ک در اينجا پولس رهبران کليسا را سرزنش می

دهند که چطور بطرزی شايسته به  کنند و به مردم تعليم نمی حفظ نمی
در اين مقاله، خواهم کوشيد تعليم . ميز خداوند نزديک شوند

مقدس در باره شام خداوند و نحوه برگزاری درست آن را  کتاب
 .برسی کنم

  

  ای برای انتقال فيض وسيله
ای باشد تا   مقرر شده تا وسيلهعشاء ربانی يک آيين مقدس است و

البته وسايل ديگری نيز . قوم خدا حضور و فيض او را تجربه کنند
برای انتقال فيض وجود دارد، نظير کالم خدا و دعا، اما خداونْد 
عيسی عشاء ربانی را بنياد نهاد تا روشی قابل رؤيت و ملموس باشد 

هايی  دارای نشانهعشاء ربانی . برای به ياد آوردِن مرگ و کفاره او
تنهايی  اما اينها به. بيرونی و قابل رؤيت، يعنی نان و شراب است

کافی نيستند مگر آنکه اين آيين با موعظه کالم و کار درونی 
فقط در اين صورت است که اين آيين مقدس . القدس همراه باشد روح

کننده پديد  ثمره توبه و مشارکت با مسيح را در زندگی شرکت
کنند، بايد به جماعت خود   آنانی که اين آيين را برگزار می.آورد می

اين امور . کمک کنند تا درک کنند که چه اموری را بايد به ياد آورند
  :بشرح زير است

 شام خداوند يادآوِر تاريخيت مرگ نيابتی خداوند بر صليب -١
زيرا هر گاه اين نان را بخوريد و از اين جام بنوشيد، ”. باشد می

اول قرنتيان (“ کنيد تا زمانی که باز آيد داوند را اعالم میمرگ خ
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٢: ١١۶.(  
 شام خداوند يادآور اين واقعيت است که وقتی ايماندار با ايمان -٢

کند؛ به اين  ميرد و قيام می آيد، برای حياتی جديد می نزد مسيح می
پس با ”. شود ترتيب، او به زندگی مبتنی بر اطاعت فرا خوانده می

ما نيز در زندگی نوينی ...  يافتن در مرگ، با او دفن شديم تاتعميد
  ).۴: ۶روميان (“ گام بر داريم

 شام خداوند فرصتی است تا ايمانداران به گناهانی که در حق خدا -٣
اند اعتراف کرده، از راه توبه، از گناهان خود  و ديگران انجام داده

پس توبه ”. مسيح آيندای جديد نزد  با رابطه، کنندوبار ديگر بازگشت
کنيد و بسوی خدا باز گرديد تا گناهانتان پاک شود و ايام استراحت از 

در شام خداوند، ). ١٩: ٣اعمال (“ حضور خداوند برايتان فرا رسد
های او شادی کنيم و حضور او را  شويم تا در وعده فرا خوانده می

 او و مبحتی انگيز  توانيم بار ديگر فيض حيرت تجربه نماييم زيرا می
 .را که نسبت به هر يک از ما دارد بچشيم

 
  توانند در عشاء ربانی شرکت کند؟ چه کسانی می

کند اين است که  وظيفه مهم کسی که عشاء ربانی را برگزار می
  .توانند در آن شرکت جويند روشن سازد چه کسانی می

نخست، امتياز نزديک شدن به شام خداوند انحصارًا از آِن 
بسيار مفيد خواهد بود که در جماعت خود اين . اران استايماند
مشی را تعيين کنيد که شخص پيش از آنکه مجاز به شراکت در  خط

من اغلب اين نکته . شکستن نان گردد، بايد ايمانداری تعميديافته باشد
گويم که آنانی که به اين آيين  کنم و می ايمانان تشريح می را برای بی
يد ايمان داشته باشند که عيسی پسر خدا و يگانه شوند، با نزديک می

  .منجی بشريت است و بايد علنًا اعالم دارند که از آن اويند
دوم، کسانی که مايل به شرکت در شام خداوند هستند بايد از شبان 

مقدس را در اين زمينه دريافت دارند، و خود را   خود تعليم کتاب
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  .ند و از آنها توبه نمايندتفتيش کرده، به گناهان خود اعتراف کن
سوم، کودکان نبايد مجاز به شرکت در شام خداوند باشند مگر 
آنکه والدينشان ايماندار باشند و ايشان فرزندان خود را بسوی مسيح 

اگر کودکان از والدين . هدايت کرده و آنان را کامًال آماده کرده باشند
 طول پرستش در خود آمادگی الزم را دريافت کرده باشند، بايد در

اين شديدًا باعث ننگ خداوند است که آيين .کنار والدينشان بنشينند
ايمانان و  شود، طوری که بی انضباطی اجرا می عشاء ربانی با بی

کودکان عناصر شام خداوند را بدون درک واقعی معنای آن دريافت 
  .دارند می

 
  چگونه کليسا را برای شام خداوند آماده سازيم؟

خوراکی که شفا ”ن در کتاب کوچک خود به نام ِپری استو
وار نحوه آمادگی برای شرکت در شام خداوند را  خالصه“ بخشد می

کند که بايد پيش از شرکت  وی گامهايی را ذکر می. بيان داشته است
  :اين گامها بشرح زير است. در اين آيين مقدس برداشته شود

  
  به درون خود نگاه کنيم
پولس چنين هشدار . لتان را تفتيش کنداز خدا بخواهيد که د

هر کس پيش از آنکه از نان بخورد و از جام بنوشد، خود ”: دهد می
بخش مهمی از تفتيش خويشتن ). ٢٨: ١١اول قرنتيان (“ را بيازمايد

مزمور (اين است که از خدا بخواهيم او نيز دل ما را تفتيش کند 
خريديم،   برنج میبه ياد دارم که در ايران وقتی). ٢۴ -٢٣: ١٣٩
کرديم و آشخالها را يک به  بايست آن را روی ظرفی پخش می می

چه فکر زيبايی است که ما نيز سفره . کشيديم يک از آن بيرون می
القدس پهن کنيم تا هر ناپاکی را که  دل خود را در حضور خدای روح

  .شود، بر دارد مانع پرستش ما در روح و راستی می
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  نگاه کنيمبه بيرون از خود 
از خدا . ای مکث کنيد تا به روابط خود با ديگران بنگريد لحظه

متی (بخواهيد نشان دهد که آيا نياز داريد با کسی مصالحه کنيد يا نه 
شايد الزم باشد پيش از شرکت در شام خداوند کسی را ). ٢۴ -٢٣: ۵

ای نشسته بودم و  اخيرًا در جلسه. ببخشيد يا از کسی عذرخواهی کنيد
در سکوت دل خود را برای برگزاری آيين عشاء ربانی آماده 

ای که در دلش نسبت به من  کردم؛ خانمی آمد و بخاطر تلخی می
من متوجه نشده بودم که او را آزرده . داشت، از من عذرخواهی کرد

آلود در برابر ميز شام خداوند با  هر دو با چشمانی اشک. بودم
رکات شام خداوند اين است که يکی از ب. يکديگر مصالحه کرديم

  .دهد تا با يکديگر مصالحه کنيم فرصتی می
  

  به باال نگاه کنيم
سازيم، مهم است که به آسمان نگاه  وقتی دل خود را آماده می

 چنين ٣: ١در عبرانيان . کنيم، به آنجا که مسيح نشسته است
 او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبريا”: خوانيم می

فديه ما تکميل شده و در مسيح عيسی هيچ “ .در عرش برين بنشست
وقتی در نان و شراب شراکت . محکوميتی برای ما وجود ندارد

  .شده او بياساييم جوييم، چه زيبا است که در فديه کامل می
  

  به جلو نگاه کنيم
. نگريم ، به آينده خود در مسيح میدر برابر ميز عشاء ربانی

سپاس بر خدا و پدر خداوند ما ”: فرمايد میپطرس رسول چنين 
واسطه رستاخيز  عيسی مسيح که از رحمت عظيم خود، ما را به

اول (“ عيسی مسيح از مردگان، تولدی تازه بخشيد برای اميدی زنده
اميد ما به حيات جاويدان است، و نيز به تقديس ما، و ). ٣: ١پطرس 

کار  ی جالل او بهبه اين يقين که رنجهای زمان حاضر همگی برا
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تا ”: اميد ما به بازگشت خداوند است زيرا او فرمود. خواهد رفت
: ٢٢لوقا (“ آمدن پادشاهی خدا، ديگر از محصول مو نخواهم نوشيد

١٨.(  

 
  چگونه شام خداوند را برگزار کنيم

عشاء ربانی بايد در چارچوب جلسه عمومی پرستشی برگزار 
در اينجا . ورت گرفته باشدشود، جايی که پرستش و موعظه کالم ص

  :دهيم ترتيب پيشنهادی زير را ارائه می
  دعوت به شام خداوند -
 ٢۶ -٢٣: ١١اول قرنتيان : قرائت -
 دعا برای تقديس نان و شراب -
 تقسيم نان و بعد شراب -
 دعای شکرگزاری -

  
مقدس در  اميد است اين مقاله باعث روشنتر شدن تعليم کتاب

  .زمينه اين امر مقدس شده باشد
 
 

  بخش هفتم

 مراسم تدفين مسيحی
خبر باشيد که  خواهم شما از حالت خوابيدگان بی اما ای برادران نمی”

اول تسالونيکيان (“ مبادا مثل ديگران که اميد ندارند، محزون شويد
۴ :١٣.( 
 

  فرصتی برای اعالم  اميد
به همين جهت، . مرگ فرد مسيحی يک پيروزی است، نه شکست
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ه عزای خود، خدا را بپرستند تا شهادتی باشد مسيحيان بايد در بحبوح
ای موت نيش تو ”: فرمايد پولس می. در خصوص اميدشان به قيامت

کجا است و ای گور ظفر تو کجا؟ ليکن شکر خدا را است که ما به 
، ۵۵: ١۵اول قرنتيان (“ دهد بواسطه خداوند ما عيسی مسيح ظفر می

 است برای شبان کليسا، مرگ يک عزيز فرصتی). ۵٧
فرد برای تسلی دادن ماتميان با توسل به حضور و قدرت  منحصربه

ظفر مسيح بر صليب و قيام شکوهمند او؛ اما همچنين فرصتی است 
تا به ايشان کمک کند مراسمی برگزار کنند که خدا را جالل دهد و 

در خصوص تدارک مراسم تشييع . کليسايش را نيز تقويت بخشد
ی اين نيست که شخص متوفی ايماندار جنازه و تدفين، عامل اصل

آنچه که بسيار اهميت دارد، اين است که خادم خدا به . بوده يا نه
اين مراسم فرصتی . کسانی که نياز به کمک دارند، ياری برساند

استثنايی است برای اعالم اميد قيامت و شراکت در اندوه خانواده 
ابديت دست الزم نيست در مورد وضعيت شخص متوفی در . عزادار

به تعبير و تفسير بزنيم، بلکه بايد اميد انجيل را تعليم دهيم و برای 
  .زدگان دعا کنيم ماتم

 
  تدراک از پيش

کار  در بسياری از موارد، در مراسم تشييع جنازه روشهايی به
شود که مطابق با اصول مسيحيت نيست و باعث جالل يافتن  برده می
 خادم تا حد امکان در اين موارد شود؛ لذا عاقالنه است که خدا نمی

روش من اين . پيش از وقوع وفات، با خانواده شخص صحبت کند
بوده که از اعضای مسن کليسايم بخواهم که تعيين کنند در مراسم 
تشييع جنازه و تدفينشان چه سرودهايی مايلند سروده شود و کدام 

ممکن است اين روش کمی خشن . مقدس قرائت شود بخشهای کتاب
بخش  تواند بسيار اطمينان اما برای شخص ايماندار می. نظر برسد به

الوقوع بودن مرگ خود مواجه شود و  بخش باشد که با قريب و رهايی
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  .آخرين شهادت خود را به مسيح آماده سازد
ريزی مراسم تدفين، هدف بايد اين باشد که اين امر  برای برنامه

توفی ايماندار بوده باشد، اگر م. با مراسم غيرمسيحی متفاوت باشد
در غير . بسيار مناسب است که مراسم در کليسا برگزار گردد

اينصورت، بايد آن را در خانه يا در يک سالن مخصوص برگزار 
خاطر خويشان و  آداب و رسوم فرهنگی زيادی هست که بايد به. کرد

ر اميدی که د”دوستان رعايت کرد، اما بايد تمام تالش را بکنيم تا به 
های مناسب بايد از پيش تهيه  سرودها و قرائت. شهادت دهيم“ ماست

. شود و مورد تمرين قرار گيرد تا همه چيز با شايستگی انجام پذيرد
ای از شرح حال متوفی توسط  باعث تسلی بسيار است که خالصه

يکی از اعضای خانواده خوانده شود و بعد از آن، وقتی برای 
  .دهای افراد داده شو شهادت

 
  مراسم در کليسا

مراسم بايد با خوشامد و ابراز همدردی غاز شود و کالمی 
توان از اين آيات استفاده  می. بخش از کالم خدا قرائت گردد تسلی
“ اعانت ما از جانب خداوند است که آسمان و زمين را آفريد”: کرد

خداوند ملجًا و قوت ما است؛ مددکاری که در ”؛ )٢: ١٢١مزمور (
من قيامت و حيات ”؛ “پس نخواهيم ترسيد. شود فورًا يافت میتنگيها 
و هر که . هر که به من ايمان آورد، اگر مرده باشد زنده گردد. هستم

  ).٢۶: ١١يوحنا (“ زنده ُبَود، تا به ابد نخواهد مرد
القدس و تسلی او  سپس خادم بايد طی دعای کوتاهی، حضور روح

ای خدای ابدی، پدر آسمانی ما، که ”: تواند بگويد مثًال می. را بطلبد
با محبتی ابدی ما را محبت کردی و حضورت منبع تمام تسلی و 
آرامش ما است، اکنون بيا و وادی سايه موت را به صبح قيام خود 

ما را مدد کن تا با قلبی آرام و همراه با توکل چشم انتظار . تبديل نما
المت با ما سخن مان از طريق ک در اين ساعت پريشانی. تو باشيم
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. بگو و ما را از تاريکی به نور و آرامش حضور خودت بر آور
  “!آمين. واسطه عيسی مسيح، خداوند ما به

سپس توجه جماعت بايد متوجه قرائت برخی از مزامير معطوف 
 پس از قرائت .١٣٠، ١٢١، ٩٠، ۴۶، ٣٩، ٢٣شود، مثًال مزمور 

ر امر دعای شفاعت تواند جماعت را د دو يا سه مزمور، خادم می
بايد سعی کند برای هر يک از . برای خانواده متوفی هدايت کند

طور خاص و به نام دعا کند و برای  اعضای خانوادۀ متوفی به
هايی  سپس بايد گزيده. عمل آورد زندگی و خاطرۀ وی شکرگزاری به

، اول قرنتيان ١۴از عهدجديد قرائت شود، برای مثال آياتی از يوحنا 
پس از اين . ٢١ و مکاشفه ۴، اول تسالونيکيان ٨وميان ، ر١۵

ها، مناسب است که اعالميه فوت خوانده شود و اعضای  قرائت
سپس خادم بايد . خانواده توضيحات شخصی خود را ارائه دهند

ای کوتاه از کالم خدا، حدود ده تا پانزده دقيقه ايراد کند و  موعظه
  .راسم را با دعا خاتمه دهداميد انجيل را اعالم نمايد و بعد، م

 
  بر سر مزار

بر سر مزار، وقتی همه گرد تابوت جمع شدند، خادم بايد مزمور 
.  را بخواند و پيکر متوفی را با اميد به قيامت به خاک بسپارد٢٣

: شود چنين است دعايی سنتی که معموًال در اين موقع خوانده می
سپاريم و  تعال میخواهر را به رحمت خدای قادر م/روح اين برادر”

بدنش را به خاک؛ خاک به خاک؛ به اميد قطعی و مطمئن قيامت 
بعضی از خادمين عادت دارند بر روی “ .برای حيات جاودانی

کنند و  گذارند و دعا می تابوت خاک بپاشند و ديگران بر آن دست می
خدای قادر متعال که با مرگ پسر عزيز خود عيسی ”: گويند می

ای، و با قرارگيری پيکرش در مقبره،  ابود ساختهمسيح، مرگ را ن
ای، و با قيام شکوهمندش حيات و  قبر مقدسين را تقديس کرده
ای، ستايش و سپاس ما را برای  فناناپذيری را به نور آورده
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ما را . ای بپذير خوابند داده ای که به همۀ آنانی که در او می پيروزی
آنان که در آسمان با تو در مشارکت ابدی با منتظران خود و با 

واسطۀ عيسی مسيح، خداوند ما که قيامت و حيات  به. هستند نگاه دار
  “.انتها، آمين است، جهان بی

 
 

  بخش هشتم

 پرستش، طعمی از آسمان
  

با او بر خيزانيد و در جايهای آسمانی در مسيح ) خدا ما را(و ”
  ).۶: ٢افسسيان (“ عيسی نشانيد
پرستش و عبادت . ی عيسی مسيح استترين نشان کليسا پرستش عالی

بخش پسر او عيسی مسيح، در قدرت  خدای پدر از طريق کار نجات
القدس آن چيزی است که قوم خدا را از آنانی که در مذبح نفس  روح

در اين مجموعه از . سازد کنند، متمايز می و ماترياليسم عبادت می
مقدس  ابمقاالت در مورد پرستش خدا، کوشيدم درکی درست از کت
زبان را  در خصوص ماهيت پرستش ارائه دهم تا کليساهای فارسی

در ارزيابی پرستششان در پرتو شناخت درست خدا کمک کنم تا 
هدف من . ای درست در روح و راستی بپرستند شيوه بتوانند خدا را به

در اين بخش آخر از اين مجموعه، اين است که نشان دهم هرگاه خدا 
ستش قرار گيرد، مؤمنان طعم آسمان را خواهند درستی مورد پر به

 .چشيد

 
  پرستشی آسمانی

بايست  ای بود از چيزهايی که می در عهدعتيق، عبادت خدا سايه
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هايی دقيق دريافت کرد تا  از اينرو است که موسی دستورالعمل. بيايد
ای بسازد که بازتابی از پرستش در آسمان  گونه خيمۀ اجتماع را به

ايشان شبيه و سايۀ چيزهای ”: فرمايد  می۵: ٨ن عبرانيا. باشد
اما با آمدن پيمان جديد، ما وارد “ .کنند آسمانی را خدمت می

با او بر خيزانيد و در ) خدا ما را(و ”. شويم های آسمان می واقعيت
عيسی ). ۶: ٢افسسيان (“ جايهای آسمانی در مسيح عيسی نشانيد

آمين، آمين، به شما ”: شد، گفتوقتی با ايمان صادقانۀ نتنائيل روبرو 
گويم که از کنون آسمان را گشاده، و فرشتگان خدا را که بر پسر  می

همچنين ). ۵١: ١يوحنا (“ کنند، خواهيد ديد انسان صعود و نزول می
و ”: يوحنای رسول وقتی عيسی را در رؤيا در آسمان ديد، گفت

). ١٧: ١شفه مکا(“ چون او را ديدم، مثل مرده پيش پايهايش افتادم
های ديگری را نيز از پرستش و عبادتی که در آسمان  يوحنا صحنه
واسطۀ عيسی  پرستش خدا به. گيرد تشريح کرده است صورت می

اکنون به  بخش پرستش در آسمان را از هم مسيح طعمی از لذت شادی
طريق حيات را به من ”: فرمايد سراينده مزمور می. دهد ما می

ور تو کمال خوشی است و به دست راست به حض. خواهی آموخت
  ).١١: ١۶مزمور (“ ها تا ابداآلباد تو لذت

 
  کنندۀ کليسا تقويت

پرستش بر روی زمين وقتی بر خوِد خدا متمرکز گردد، طعم آسمان 
دهد، زيرا پرستش امری است که تمام آسمان را آکنده  را به ما می

ل در يوحنای رسو. سازد، يعنی جذب شدن در پرستش خدا می
در پيش تخت به روی در افتاده، ”: فرمايد  می١٢ -١١: ٧مکاشفه 

برکت و جالل و حکمت و سپاس ! آمين: خدا را سجده کردند و گفتند
هر چه “ !آمين. و اکرام و قوت و توانايی، خدای ما را باد تا ابداآلباد

بيشتر خدا را موضوع پرستش خود بسازيم، بيشتر رايحۀ آسمان را 
ما سزاوار عذاب جاودانی بوديم؛ به همين . هيم کرداحساس خوا
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جهت، هر چه بيشتر به صفات پرشکوه خدا بينديشيم و بر فيض 
آور او تأمل کنيم، نور خدا بيشتر بر اوقات حمد و ستايش ما  اعجاب

ای مرکزی دارد، زيرا  پرستش خدا برای کليسا جنبه. خواهد تابيد
ستش خدا برای ابديت باقی آسمان و زمين زايل خواهد شد، اما پر

بسيار حياتی است که بياموزيم نام خداوند را بر زمين . خواهد ماند
سازد و آن را تقويت  جالل دهيم، زيرا کليسا را برای آسمان آماده می

نمايد، طوری که بتواند در آزمايشها و رنجهای اين جهان  می
دريافت کليسا در پيکارهای کنونی خود قدرت . استقامت نشان دهد

در . باشد داند چه چيزی در انتظار قوم مسيح می کند، چرا که می می
، و آنچه )٢: ٣اول يوحنا (رو خواهيم ديد  آسمان است که او را روبه

  .ايم، تبديل به واقعيتی تمام عيار خواهد شد که بر زمين چشيده

 
  انگيزشی برای زندگی خداپسندانه
تواند ما  دهد و اين می ا میپرستش بر روی زمين طعم آسمان را به م

واری داشته باشيم و خداوند را  را انگيزش دهد تا زندگی مسيح
آموزيم خدا را برای هر  در پرستش خدا است که می. خدمت کنيم

خواهد همه  نوعی است که می طبيعت انسان به. چيزی جالل دهيم
ن آسای خدا است که انسا فقط کار معجزه. تکريم را به خود نسبت دهد

من . سازد تکريم و افتخار و جالل خود را به خدا واگذارد را قادر می
روش توصيف جان پايپر را از جالل دادن خدا خيلی دوست دارم؛ 

هر چه بيشتر رضايت درونی را در خدا بيابيم، خدا بيشتر ”: گويد می
هر چه بيشتر رضايت درونی و “ .در زندگی ما جالل خواهد يافت

خدا بيابيم، شعلۀ خدمت مسيح با وارستگی بيشتر واقعی خود را در 
های ما با اشتياق برای خدا و کالمش  موعظه. شود در ما فروزان می

. گيرند يابد و شنوندگان ما تحت الزام بيشتری قرار می انگيزش می
ای صميمانه با خدا  ای که برخاسته از رابطه سرودهای ما از شادی

اق برای برخورداری از زندگی و آنگاه اشتي. شود است همراه می
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وقتی به جريان يافتن . گيرد مقدس از ترس ما از خداوند نشأت می
توانيم ببينيم که کليسا در حال  کنيم، می اين تغييرات پويا توجه می

پرستش، طعمی از جاللی را که در آينده خواهد آمد به ايماندار 
“ اميد”ن را اين همان چيزی است که نويسندگان عهدجديد آ. دهد می

واسطۀ کار  اند، اميدی که ناشی از اطمينان به آينده است به ناميده
شود به  در چنين شرايطی، پرستش تبديل می. بخش مسيح نجات

ای  گردد، زندگی طعمی از آسمان، چرا که منجر به تحول زندگی می
  .که بازتابی است از خصائل و تقدس مسيح

 
  ايجاد شور و شوق برای بشارت

چشيم که شعلۀ  خره، طعم آسمان را در پرستش زمانی میو باال
اشتياق به جالل دادن طبيعت خدا از طريق شور و شوق به بشارت 

شدۀ آن را در آسمان  دانيم نتيجۀ تکميل در ما زبانۀ بکشد، چرا که می
يکبار ديگر با من به رؤيای يوحنای رسول در بارۀ . خواهيم ديد

و بعد از اين ديدم که اينک ”: رمايدف آسمان نگاهی بيندازيد؛ می
گروهی عظيم که هيچکس ايشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبيله 

های سفيد  و قوم و زبان در پيش تخت و در حضور بره به جامه
). ٩: ٧مکاشفه (“ اند های نخل به دست گرفته، ايستاده آراسته و شاخه

ی است که عيسی ا پرستش در آسمان تکميل يافتن مأموريت بشارتی
به کليسايش سپرد آن زمان که به رسوالنش فرمود تا انجيل را به 

هر چه شعلۀ پرستش در قلب کليسا . تمام جهان موعظه کنند
فروزانتر باشد، کليسا بيشتر انگيزش خواهد يافت تا به اقصا نقاط 

کليسا در چنين . جهان برود و جالل خدا را با مردم در ميان بگذارد
شتياق خواهد داشت که ساير مردم نيز طعم پرستش شرايطی ا

ها شاد  بگذاريد ملت”نام  جان پايپر در کتابش به. راستين را بچشند
هر گاه اشتياق برای حضور خدا ضعيف باشد، ”: نويسد می“ باشند

کليساهايی که بر جالل . غيرت برای بشارت نيز ضعيف خواهد بود
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ندرت اشتياق خواهند  د، بهدادن عظمت و زيبايی خدا متمرکز نيستن
  “).٣: ٩۶مزمور (ها اعالم دارند  داشت که جالل خدا را به ملت

: رسد کتاب مکاشفه با فرياد اشتياق هر مسيحی به پايان می
آنانی که منتظر بازگشت اويند، کسانی “ !بيا، ای خداوند عيسی”

اند و  هستند که طعم پرستش آسمانی را بر روی زمين چشيده
نشين و بره را برکت  تخت”: د با تمام دل و فکر خود بگويندتوانن می

  ).١٣: ۵مکاشفه (“ !و تکريم و جالل و توانايی باد تا ابداآلباد
ناپذير پرستش پی  دعای من اين است که کليسای شما به قدرت وصف

با اين گونه . سازد های آسمان را آشکار می ببرد، پرستشی که واقعيت
های ملکوت آسمان وارد زندگی هر  پرستيدن خدا، واقعيت

 .کننده خواهد شد و طعم آسمان را به او خواهد چشانيد عبادت
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