
 

 6  تأمالتي در روحانيت  –كليساي ايرانيان داالس 

  در روحانيتتأمالتي
 

 شما چه تصويري از خدا داريد؟

هايمان به  چندي پيش در ضمن صحبت با يكي از آشنايان به خاطر شناختي كه از من داشتند صحبت
امور روحاني كشيده شد و ايشان فرمودند كه نه فقط به خدا اعتقاد دارند بلكه بر اين باور هستند كه 

پيش خودم به اين فكر افتادم كه منهم با باورِ وجود داشتن .  استخداي ايشان از ايشان كامال راضي
گفت بگويم  وقت به خود اين جرأت را نداده بودم كه با قاطعيتي كه او مي خدا بزرگ شدم ولي هيچ

خدا از من كامال راضي است. بعد كه بيشتر به گفته اين عزيز فكر كردم دريافتم كه او گفت: «خداي 
من از من راضي است.» آنوقت متوجه شدم كه او مانند بسياري، تصويري از خدا كه موافق ميل و 
 :خواستة خود باشد براي خود مجسم نموده و اين گفته مرا به ياد كالم خدا در اشعياء نبي انداخت

از قدر كه آسمانها  همان٩ . افكار من، افكار شما نيست و نه روشهاي من، مثل روشهاي شما«: گويد خداوند مي٨«

آنچه حائزِ اهميت است  )٨:۵۵-٩اشعياء ( »».قدر، افكار من از افكار شما بلندتر است زمين بلندتر هستند، همان
مقدس از  اين است كه آيا تصويري كه من و شما از خدا در ذهن خود داريم، با تصويري كه كتاب

گويد تطبيق  م خدا مينمايد يكي است؟ آيا باورهاي خود را با آنچه كال خدا براي ما ترسيم مي
ايم تا به گمراهي كشيده نشويم؟ فقط وقتي با خدائي كه خودش را آنطور كه واقعا هست و در  داده

ر دارد زندگي توانيم طبقِ آنچه او از ما انتظا كنيم، مي كالمش براي ما وصف نموده آشنائي پيدا مي
خواهد كه ما در پي   آدميان آگاهي و حسِ وجودداشتنِ خود را نهاده و مي خدا در وجود همة. كنيم

ايم، ذهنِ ما در  شناختِ او باشيم، ولي به خاطر حضورِ گناه كه از جد خود آدم و حوا به ارث برده
 حالت باقي بمانيم پس بر آن خواهد كه ما در اين خدا نمي. مورد امور روحاني تيره و تار شده است

آسا آشكار نمايد و به همين دليل در عيسي مسيح به اين دنياي  شد كه خود را به بشرِ گناهكار معجزه
لقبي براي (اي  كسي هرگز خدا را نديده است، اما آن فرزند يگانه١٨« :گويد كالم خدا مي. خاكي وارد شد

باشد كه  )١٨:١يوحنا ( ».زديكتر است  است او را شناسانيده استكه در ذاتِ پدر و از همه به او ن) عيسي مسيح
باشد بينشِ روحاني بدست  شما دوست عزيز با ايمانِ قلبي به عيسي مسيح كه مظهرِ خداي ناديده مي

.آورده، به شخصيتِ واقعي خدا پي ببريد  
   

 در محبت و خدمت مسيح
 كشيش ايرج همتي

   

 .باشد مقدس ترجمة جديد مي آيات ذكر شده در اين متن از كتاب
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