تنها خدای واقعی
در ضمن تحقیقاتم درباره ی شناخت خدا به نوشتاری برخوردم که برای برقراری رابطه باا خادا خوانناده را وتو اه باه
شیشه های کریستال وی نمود .واقعا برایم جالب بود که اوروزه بشر برای د تر ی به خدای واحد حقیقی به چاه چیههاا
که وتو ه نمی شود .شاید شما این پیشنهاد وتو ه شدن به شیشاه ی کریساتال را ناو ی بات پر اتی بدانیاد و ایان
حقیقت ا ت .زوانی که کلمه« بت پر تی » را وی شنوید چه افکاری به ذهن شما وارد ویشود؟ آیا انسان هایی باه نرار
شما وی آیند که وقابه تیرکی چوبی جده کرده اند که نقش های صورت هایی رنگاین بار روی آن هسات؟ یاا باه یااد
پر تندگان وجسمه های جورواجور وعابد هندو ها وی افتید؟ درصورت آشنایی با تورات ومکن ا ت این ووضوع به ذهن
شما خطور کند که چطور پر تندگان بت بعه دور وذبح ایلیای نبی در حال رقصیدن بودند؟ هیچ شکی نیست که تماام
این ووارد نو ی بت پر تی وحسوب وی شود ولی در این دنیا بت پر تی در انواع گوناگون وجود دارد و ومکن ا ات باه
آ انی قابه تشخیص نباشد .در تورات وی خوانیم که وقتی خدا ده فروان را به وو ی وی دهد دووین فروان وهم او این
ا ت ":هیچ گونه بتی به شکه حیوان یا پرنده یا واهی برای خود در ت نکن .دربرابر آن ها زانو نهن و آن ها را پر اتش
نکن .زیرا ون که خداوند خدای تو وی باشم خدای غیوری هستم(...خروج  )5-4 :02اگر این حکم را به تنهایی در نرار
بگیریم به احتمال زیاد وی توان فرض کرد که ونرور از این فروان ونع بادت تمثال های خدایان وتعددی وانندونع بت
بابلی ها ی ا ونع بت پر تی دنیای یونانیان و روویان در قرن اول وسیحیت ا ت که درکالم خدا درباره اش این طاور وای
گوید  ":آن ها جالل خدای جاودان را به بت هایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و خهندگان تبدیه کردند.آنان
حقیقت خدا را به دروغ تبدیه کردند و آفریده های خدا را به اوض خاود آفریادگار پر اتیدند آفریادگاری کاه تاا اباد
شایسته تایش ا ت(".روویان 02 :1و  ) 05ولی اگر تنها اصه حکم ونرور نرر بود پس فقط تکاراری از حکام اول وای
شد که وی گوید فقط خدا را بپر تیم در حالی که حکمی که در دووین فروان وقرر شده در واقع وا را وتوجاه ایان وای
کند که بت پر تی نه فقط شاوه بادت خدایان دروغین ا ت بلکه شاوه بادت خدای واقعی از طریق تمثاال هاا هام
وی شود .به این وعنا که وا که وخلوق هستیم حق نداریم از خدای واقعی اشکالی به وجود آوریام و از آن هاا باه ونراور
بادت ا تفاده کنیم پس وی بینیم که نه فقط آن چه بادت وی کنیم باید خدای واحاد حقیقای باشاد بلکاه نحاوه و
روش و پر تش وا هم بسیار وهم ا ت و وا نباید از آن چه که وخلوق ا ت یا به د ت وخلوق اخته شاده ا ات بارای
بادت ا تفاده کنیم .خب ومکن ا ت این وال پیش بیاید که چه اشکالی دارد اگر کسی که در حال بادت خدا هست
تصاو یر و وجسمه هایی هم دور و برش داشته باشد تا او را در بادت و نهدیک شدن به خدا کمک کنند؟یا به گفته بعضی
ها که وی گویند ونرور از حکم دوم ده فروان این ا ت که وا نباید از تصاویر زشت و قبیحی که به تقلید از واذاهب بات
پر ت تر یم شده ا تفاده کرد ...ولی آیا واقعا وعنی حکم ده فروان این ا ت ؟ چرا خدا اصارار دارد کاه از تمثیاه هاا و
وجسمه ها برای پر تش ا تفاده نشود؟ نه فقط از تصاویر و وجسمه هایی که وثه حیوانات هستند ا تفاده نشاود بلکاه
حتی از تصاویر و وجسمه هایی که خدا را به صورت الی ترین وخلوق خودش یعنی انسان هم نشان وی دهاد وناع وای
کند .تمام این تصاویر و وجسمه ها بدون ا تثنا به این ترتیب اخته وی شوند که اول « تصویر» انسان ایده آل در ذهن
انسان نقش وی بندد وبعد از روی این تصویر ا ت که انسان نقاشی وی کند و وجسمه وی ازد و به این ترتیاب آن چاه
که حکم دوم ده فروان آن را ونع وی کند زیر پا وی گذارد .بهتر ا ت در ایان جاا دربااره ی دو نکتاه ی وهام توضایح
دهیم :اول اینکه تمثال ها و تصاویر با ث بی احتراوی به خدا وی شوند چرا؟ چون تمثیه هاا و تصااویر واانعی جلاوی
جالل خدا هستند  ...وا خیلی خوب وی دانیم که ووجودات آ مانی وثه واه و خورشید و تارگان یاا ووجاودات زوینای
وثه حیوانات و پرندگان و انسان و یا ووجودات اکن دریا وانند واهیان و غیره به هیچ وجه به طور کاواه شابیه خاالق
خود نیستند وخصوصا بعد از این که اشرف وخلوقات یعنی انسان گناه وی کند و از جالل خدا وحروم وی شاود واا نمای
توانیم چهره ی واقعی خدا را در تمام جهان پیدا کنیم وبه خاطر همین هر وقت چهره ای غیر واقعی از خادا وای اازیم
جالل او را وورد بی احتراوی قرار وی دهیم و در واقع خدشه ای در حقایق الهی به وجود وی آوریم .پس هر نوع تمثیلای
از خدا کفر ا ت
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چون با این کار رمت کبریایی او را از بین وی بریم و خدا را به صورت شخصی جه آن چه کاه واقعاا هسات نشاان وای
دهیم .تمثیه ها و اشکال در واقع پوششی روی حقایق وربوط به ذات الهی و خصوصیات خدایی وی گذارند  .بارای وثاال
وقتی وو ی برای والقات با خدا به باالی کوه وی رود برادرش هارون گو اله ای از طال وی ازد که امبلی از خادای
قادر وطلق وحسوب شود که با قدرت ریم خود قوم یهود را از وصر رهایی داده بود .شکی نیست که قوم ا راییه خیال
وی کردند این تمثیه با ث احترام به خدا وی شود چون قدرت او را نشان وی داد .در حالی کاه باا ذره ای دقات وتوجاه
وی شویم چنین تصویری در واقع بی احتراوی به خدا ا ت .وقتی به وجسمه ای از خدا که به شکه گو اله اخته شده
باشد نگاه وی کنیم چه تصویری از خصوصیات اخالقی دالت وهربانی وقدو یت خادا در ذهان واا نقاش وای بنادد؟
وسلما هیچ .پس به همین دلیه وجسمه ای هارون اخت پوششی بود بر جالل خادا .باه هماین ترتیاب نیاه احساا
دلسوزی و ترحمی که به خاطر نگاه کردن به وجسمه ی وسیح وصلوب شده به انسان ها د ت وی دهد جالل وسایح را
وی پوشاند .چرا؟ چون واقعیت الوهیت وسیح را پنهان وی کند ...چون پیروزی او را بر ورگ و گناه وخفی وای کناد ایان
نوع تصاویر ضعف انسانی او را به نمایش وی گذارد و قدرت الهی او را وی پوشاند .شاید این واقعیت درد و زجر او را نشاان
بدهد ولی شادی و قدرت او را نمی تواند نشان بدهد .در ت ا ت که از نرر هنری و فرهنگی ومکان ا ات ارزشای روی
این قبیه فرآورده ها گذاشت ولی چون قادر به نشان دادن جالل خدا نیستند باید از آن ها دوری کارد چاون تمثاال هاا
نمی توانند و ا را برانگیهند تا آن طور که شایسته خدای واقعی هست او را بستاییم .جالب این جا ت که خدا هام در ایان
حکم دوم خود ا الم وی کند او خدای غیوری ا ت  .چرا ؟ برای این که وی خواهد جدیت خاود را در ایان واورد نشاان
بدهد .پس تمثال ها و اشکال و وجسمه ها به خاطر این که قادر نیستند آن چه که باید را در باره خدا نشان بدهد از نرار
روحانی بی ارزش و خطرناک هستند .کالم خدا وی گوید ":چگونه وی توان خدا را توصیف کرد؟ او را با چه چیه وی توان
وقایسه کرد؟"( اشعیا  .)14:42در واقع این وال پا خی نمی خواهد جه این که با کوت خود نشان بادهیم کاه چقادر
درباره ی شناخت خدای واقعی در اشتباه هستیم و این وال به وا یاد آوری وی کند که اگر فکر وی کنایم کاه تمثاالی
که وانند بقیه تمثال ها به شکه یک وخلوق اخته شد واقعا هم شکه خالق وا ا ت هم در اندیشاه ی خاود نسابت باه
خدا باطه هستیم هم نشانه ی بی ایمانی وا نسبت به خدای واقعی ا ت .یکی دیگر از دالیه این که تمثال هاا و تصااویر
وا را به گمراهی وی کشاند این ا ت که چون در ذهن وا افکار غلطی درباره ی خدا به وجاود وای آورد هماین ناونا اب
بودن تمثال ها و تصاویر برای نشان دادن حقایق الهی افکار وا را درباره ی خدا به بیراهه وی کشااند و اغلاب با اث وای
شود که تفکر غلط درباره ی خصوصیات و اراده ی خدا به ذهن وا رخنه کند .همان طور که هارون باا ااختن تمثاالی از
خدا به شکه گو اله با ث شد که قوم یهود خیال کنند خدا وجودی ا ت که وای شاود بارای باادت کاردن او ا ماال
ناشایست انجام دهند .به همین ترتیب هم در تاریخ وی بینیم که با ا تفاده از تصاویری از وسیح وصلوب شده در هنگام
بادت وردم فکر وی کردند که در پی وسیح بودن بارت از تفکر و تعمق در درد ورنج و ذاب جسمانی وسیح و بعد
فکر کنند که وتحمه درد و رنج شدن از نرر روحانی ارزشمند ا ت ! وتأ فانه این نوع تفکرات و تعلیمات با ث گمراهای
های زیادی درباره ی یسای وسیح به همراه آورده و وا یسای وسیح خداوند را که بی گناه به این جهان خااکی آواد تاا
جریمه گناهان وا را بر روی صلیب با درد و رنج الهی پرداخت کند ولی بعد از ورگ از وردگان قیام کند باه طارز صاحیح
نشنا یم .این وثال ها خیلی واضح نشان وی دهند که چگونه تمثال ها و تصاویر حقیقت وجود خادا را در ذهان انساان
خدشه دار وی کند و با ث وی شود که وا نتوانیم خدا را به طور صحیح بشنا یم و باادت کنایم  .ناه فقاط واا بایاد از
اختن تمثال ها و تصاویر به شکه خدا جلوگیری کنیم وهم تر از آن وا نباید حتی چنین کاری را در ذهان خاود هام
انجام دهیم .زیرا به این شکه داریم این حکم دوم ده فروان را وی شکنیم .اغلب وی شنویم که افراد خادا را باه دلخاواه
خود همان طور که دو ت دارند در ذهن خود تصور وی کنند و این نوع افکار وقدوه ایی وی شود برای نپذیرفتن آن چاه
کالم خدا درباره ی خدا برای وا وکشوف وی کند .برخی در الی ترین حالت خدا را به صورت انسانی واال تصور وی کنند.
در حالی که خدا هیچ نوع انسانی نیست .در ت ا ت که خدا انسان را در ابتدا شبیه خود خلق کرد ولی نباید فکر کنایم
که او هم به شکه وا ا ت .چنین تصوراتی درباره ی خدا در واقع نشانه ی نشناختن خدای واقعی ا ت نه شناخت او.هر
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نوع فرضیه ی الهیاتی درباره ی خدا که به جای تکیه بر وکاشفه کالم خدا در کتااب وقاد باه ا اتدالل هاای فلسافی
وتکی وی شود نرریات اشتباه درباره ی خدا به وا وی دهد .در کالم خدا وی خاوانیم ":خادا در حکمات خاویش چناین
وقرر فروود که جهانیان نتوانند با حکمت خود خدا را بشنا ند ("..اول قرنتیان  .)01:1اگر نجش وا در االهیاات یعنای
در شناخت خدا به تصورات شخصی خودوان بستگی داشته باشد وطمئنا درباره ی خدا در جهالت باقی خواهیم واند و به
بت پر تی کشیده خواهیم شد .ونرور از بت در این حالت یعنی همان تصور ذهنی کاذبی که درباره ی خدا در اثر حد
و گمان و تصور خودوان به وجود آوده این جا ت که جنبه ی وثبت حکم دوم ده فرواان را وتوجاه وای شاویم .جنباه
ونفی این بود که از روش های بادتی و ا مال وذهبی که با ث بی احتراوی به خدا و درک غلط از او وای شاود د ات
برداریم و جنبه وثبت این حکم این ا ت که خدای وتعال و خالق وا خدایی ا رار آویه و واالتر از درک کاوه انساانی واا
ا ت  ...واالتر ازخیال و تصور و حد و گمان فسلفی وا ا ت و این که وا باید خود را فروتن کنایم و باه خادا از طریاق
کالم پرقدرتش گوش بدهیم تا او وا را تعلیم دهد که او چگونه ا ت و چه طور باید درباره ی او فکر کنایم و او را باادت
کنیم .خدا در کالوش وی گوید ":فکر های ون فکر های شما نیست و راه های ون هم راه های شاما نیسات  .باه هماان
اندازه که آ مان بلندتر از زوین ا ت راه های وان نیاه از راه هاای شاما و فکرهاای وان از فکار هاای شاما بلنادتر و
برترا ت(".اشعیا  )9-4 :55و " دولتمندی خدا چقدر ریم و حکمت و وعرفت او چقدر میق ا ت! هدف هاای او غیار
قابه درک و راه های او غیر قاباه فهمناد! زیارا کیسات کاه افکاار خادا را درک نماوده یاا کیسات کاه وشااور او باوده
ا ت(".روویان  .)24-22 :11خدا آن شخصی که وا وی پنداریم نیست حکمات او اهاداف او ارزش هاایی کاه بارای او
وطرح ا ت و نحوه ی مه او به قدری با وا فرق دارد که وا به هیچ وجه نمی توانیم با بیانش انساانی خاود باه ماق و
واهیت آن ها پی ببریم .وی توان گفت که وا نمی توانیم خدا را بشنا یم وگر این که خود او لب به خن بگشاید چاون
خدا وی خواهد که وا او را بشنا یم و با او رابطه ی شخصی داشته باشیم" .خدا درایام قادیم در اوقاات بسایار و باه راه
های وختلف به و یله ی پیاوبران با پدران وا تکلم فروود ولی در این روزهای آخر به و یله ی ( یساای وسایح) پسار
(روحانی) خود با وا خن گفته ا ت (...برانیان  .)2-1 :1به و یله ی این وکاشفه که در کاالم خادا در کتااب وقاد
وجود دارد وی توانیم دیدگاه صحیحی در وورد خدا داشته باشیم .بدون این وکاشفه شناخت خدای واقعی غیر ومکن وی
بود .پس نکته ی وثبت حکم دوم ده فروان این ا ت که خدا وا را وادار وی کند کاه تصاورات خاود را دربااره ی خادا از
هیچ جای دیگری به غیر از کالم خودش نگیریم .به خاطر همین در این فروان دوم خداوند تاکید وی کند کاه او خادایی
غیور ا ت و هیچ تصوری به جه تصوری که خود او در کالوش آشکار کرده نمای پاذیرد .پاس خادا باادت تمثاال هاا
وجسمه ها قدیسین یا اشخاص روحانی اواکن وذهبی و غیره را کاوال ونع نموده و کسانی را که این حکم را نادیده وای
گیرند وجازات خواهد کرد .در واقع چنین اشخاصی با او « دشمنی» وی کنند .اشخاصی که چنین باادت وای کنناد در
این خطر هستند که در هر وورد اراده ی وکشوف خدا را نادیده گرفته و به انحراف روحانی کشیده شاوند .در تماام کاالم
خدا وی بینیم که خدا هیچ وقت نمادی از خودش به قوم نشان نداد اوا با آن ها خن گفت .به همین دلیه آن هاا نمای
بایست تمثالی از خدا برای خودشان وی اختند .بلکه فقط وی باید از کالم او اطا ت وی کردند .حال وال ایان جا ات
که وا چقدر حکم دوم ده فروان را نگه وی داریم؟ آیا خدایی را که بادت وی کنیم همان خدای کتااب وقاد ا ات ؟
یعنی همان خدای واحد حقیقی یا این که قایدی که درباره ی خدا داریم با ث شده که وا هم وثه یهودیاان و دیگاران
به خدای وسیحی وعتقد نباشیم بلکه به خدای دیگری ا تقاد و باور داشته باشیم؟ " درابتدا کلمه بود(کلمه لقبای ا ات
که به یسای وسیح داده شده) کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود(..و) کلمه انسان شد و درویاان واا ااکن گردیاد...
(زیرا) کسی هرگه خدا را ندیده ا ت اوا ( یسای وسیح) آن فرزند یگانه ای که در ذات پدر و از همه به او نهدیکتر ا ات
او را شنا انیده ا ت(یوحنا 1 :1و 14و  . )14خدای کتاب وقد که خود را خدای پدر وعرفی وی کند در این ایام آخار
از طریق یسای وسیح که در ذات خدای پدر و به نوان فرزند روحانی خدا وعرفی شده با وا خن گفتاه وناور شاناخت
جالل خودش را در چهره ی یسای وسیح به وا بخشیده ا ت ".خدا این پسر را وارث که کائنات گردانیده و به و ایله
ی او همه ی الم هستی را آفریده ا ت.آن پسر فروغ جالل خدا و ورهر کاوه وجود او ت و کائنات را با کالم پرقدرت
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خود نگه وی دارد و پس از آن که آدویان را از گناهانشاان پااک گردانیاد در االم بااال در د ات را ات حضارت ا لای
نشست (".برانیان  .)2-1:0آیا به شخصیت و ا مال یسای وسیح خداوند نرر انداختاه ایاد کاه واقعیات هاای نهاایی را
درباره ی شخصیت خدا به وا نشان وی دهد؟ آیا وی بینید که اهداف الهی خدا در یسای وسیح ورکهیت دارد؟ آیاا وای
دانید که اراده ی خدا بر این تعلق گرفت که یسای وسیح دارای الوهیت کاواه باشد؟(کولسایان  )19:1زواانی کاه ایان
حقایق برای شما روشن شود آن زوان ا ت که صورت خدای حقیقی را در یسای وسیح خداوناد وای بینیاد و خادای
واقعی را بادت خواهید کرد .در این جا ت که برای صاحب حیات جاودان شدن به یسای وسیح ایمان وی آوریم کاه
جریمه گناهان وا را بر روی صلیب داد و قربانی شد .چون یسای وسیح وی فرواید ":حیات جاودانی این ا ت که آن هاا
تو را خدای واحد حقیقی و یسای وسیح را که فر تاده ی تو ا ت بشنا ند(".یوحنا .)2:13
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