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 یگانگی خدا

امیدوارم که شما بهه وجهود خهدا     طبق کالم خدا کسانی که به وجود خدا اعتقاد دارند اشخاص دانا و فهمیده ای هستند. 

اعتقاد داشته باشید و مایل باشید که بیشتر درباره این خدای یکتا که آفریننده این جهان هستی است بدانید. البته همین 

طالب هستید خودش نشان دهنده این است که شما به وجود خدا اعتقاد دارید یها حهدا ل   که شما در حال دانستن این م

کنجکاو هستید و می خواهید بدانید که آیا وا عا خدایی وجود دارد و این خدا چه نوع خدایی هسهت و مشخاها چ چهی    

مان احتیها  دارد. و حهال ایهن    بهتر است در ابتدا بگویم که در وا ع پی بردن به وجود خدا و مشخاات خدا به ای هست ؟

می خوانیم 1 ایمان اطمینان داشتن به چیزی است که امید داریم   1111درعبرانیان سوال پیچ میاید که ایمان یعنی چه؟

که ا فاق خواهد افتاد،ایمان یعنی یقیین داشتن به آنچه اعتقاد داریم حتی اگر  ادر به دیدن آن نیستیم.  وجه کهرده ایهد   

می گوید1 ایمان یعنی اطمینان داشتن به این که آنچه به آن امید داریم ا فاق خواهد افتاد و یقیین داشهتن   کالم خدا چه

می بینیم کهه اشهخاص خهدا شهنا  در ههر       1111طبق عبرانیان  به آنچه اعتقاد داریم حتی اگر  ادر به دیدنچ نیستیم.

د. پس این نکته بسیار مهم است که ما بدانیم کهه بهه چهه    شدند و می شون زمان، به خاطر ایمانشان مورد پسند خدا وا ع

ی آیها معیهاری وجهود دارد    به راست  چیزی اعتقاد داریم  و آیا این اعتقاد یا باوری که داریم بر مبنای حقیقت است یا نه؟!!

حقیقهت مها   حقیقت را بشناسیم  می خوانیم که و تی  8113 در یوحنا ما بتوانیم  شخیص دهیم که حقیقت چیست؟!!که 

در ابتدا ما باید حقیقت را بشناسیم   ا این کهه حقیقهت مها را آزاد کنهد      رد. این نکته بسیار مهم است کهرا آزاد خواهد ک

آزاد نمی کند.برای شناخت حقیقت هم به دو چیز احتیا  داریم1 ایمان و مدارک یا اسنادی  وحقیقت به خودی خود ما را

در نهایت می بینیم که خشنود سهاختن خهدا بهدون ایمهان و  وکهل بهه خهدا نهاممکن          که حقیقت را آشکار و  ایید کند.

و تی ما  امیم می گیریم که به سوی خدا بیاییم و در باره او بدانیم بایهد در ابتهدا ایمهان داشهته      ( .1111است.)عبرانیان 

را آشهکار و   شناخت او هسهتیم   جو وباشیم که خدا وجود دارد و خودش را به ما که از صمیم  لب  و با دلی پاک در جست

برای شناخت خدای وا عی باید این را بدانیم که خدا وجودی کامل است و ههی  چیهز کهم نهدارد و      مکشوف خواهد کرد.

محتا  هی  چیز هم نیست. خدایی که دانای مطلق ،  ادر مطلق است و پراز رحمت می باشد. ایهن خهدا ، خهدای یکتها و     

می خوانیم که موسی به خداوند می گوید1 کیسهت ماننهد  هو     11111در خرو   است و عالی است. یگانه است، او بی همتا

خهدای   ای خداوند.... کیست مثل  و عظیم در  دوسیت... کیست که مانند  و بتواند کارهای مهیب و عجیب انجهام دههد؟  

ن نخواههد  سی او را به وجهود نیهاورده و از بهی   وا عی، خدای ازلی و ابدی است او آغاز و پایانی ندارد.  ائم به ذات است و ک

 " ی و بعد شرح آفرینچ در ادامه می آید. در همین سهه کلمهه   "در ابتدا خدا ... "برد.  ورات به این شکل شروع می شود

متوجه می شویم که  بل از آفرینچ جهان،  بل از این که آسمان و زمینی وجود داشته باشهد  ها شهکوه و     ،"در ابتدا خدا

ی وجهود  صه  بل از این که هی  چیز دیگرل خدا را اعالم کند،  بل از این که فرشتگانی باشند که او را بررستندو خالجال

داشته باشد خدا در وجود خودش وجود دارد و هست و خواهد بود. بله خدا ازلی و ابدی است. او را آغاز و پایانی نیست.به 

ان در مفهموم ثانیه و و د یقه و ساعت و روز  و مهاه و سهال بهرای مها مطهرح      عبار ی می  وانیم بگوییم که آن طور که زم

در زمهان  بهل از    خدااست ، شامل حال خداوند نمی شود. او حاکم بر زمانی است کهه خهودش آن را خلهق کهرده اسهت.     

ته نهه بهه   آفرینچ در وجود یگانگی خودش وجود داشته است  و در وجود خودش کافی و کافی بوده و نه کمبهودی داشه  

چیزی محتا  بوده و در ضمن آفرینچ جهان هم چیزی به خدا اضافه نکرده که محتا  بوده باشد.در نتیجه جالل خدا بها  

آفرینچ کم و زیاد نشد و نخواهد شد همین طور خدا در آفرینچ و خلق جهان اجبار یانیازی نداشهت، بلکهه ایهن فقه  و     

عالی خودش همه چیز را انجام می  ی نقشه و برنامه خلق کند. خدا طبقرا خود خدا بود که دنیا ی فق  خواست و اراده 

(.پس و تی خدا این دنیا را خلق کرد برای این منظور خلق کرد  ا شکوه و جالل خودش را به نمایچ 1111دهد)افسسیان 

کنیم چون او پهرجالل اسهت و   به راستی که ما باید برخیزیم و خداوند ی را که از ازل  ا به ابد با ی است ستایچ  بگذارد.

(.در حالی که باید بدانیم این  عریف و  مجید ما چیزی به خهدا اضهافه   115باال ر از  مام  مجید های همه ما است.)نحمیا 

نمی کند! وا عا که چه خدای پر جاللی داریم!حکمت و دانچ و ثروت او چه عظیم است! خواسته و راه های او فهوق درک  

ست که بتوانهد بهه خداونهد مشهورت     د را درک کند؟چی کسی آن  در دانا هافکار خداون اندت که بتوما است! راستی کیس

     بدهد یا او را راهنمایی کند؟ چه کسی می  واند هدیه ای به خدا  قدیم کند، که وا عا شایستگی او را داشته باشد و در  
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.اگر خوب  وجه کنیم می بینهیم  (81-183 1عین حال انتظار داشته باشد که در ازای آن چیزی هم دریافت کند؟)رومیان 

که هرچه هست از خدا هست1 وجود همه چیز به  درت و حکمت او بسته است و در نهایت همه چیز برای شکوه و جالل 

شدیا ما بتوانیم از او درباره چیهزی طلبکهار باشهیم.)ایوب    پس غیر ممکن است که خدا مدیون مخلو ات خویچ با او است.

(. چون اگر گناه نکنیم چه نفعی به خدا می رسانیم؟ در وا ع اگر ما گناه کنیم  أثیر منفی ای بر خدا نمی گذارد 17-3 81

 هأثیر   بی انجام دهیمیا این که اگر کار خو  بلکه  أثیر منفی اش بر خود ما خواهد بود که از فرمان خدا سرپیچی کرده ایم

مثبتی بر خدا ندارد بلکه  أثیر آن به خود ما بازخواهد گشت چون خدا به خودی خود پر از جالل و شکوه است،پس و تی 

وظیفه ی خود را انجام  فق  داریم   مام دستورات خدا را انجام می دهیم نباید انتظار  عریف و  مجید داشته باشیم، چون

اکنهون   و در عین حال ما با اطاعت از خداوند برای او سودی نداشته ایم که حال بهه خهود ببهالیم.   ( 11117می دهیم)لو ا 

بگویند خب پس اگر این گونه است ما هر طور که دوست داریم و دلمان می خواههد زنهدگی خهواهیم     ممکن است برخی

خدا سود وضرری نخواهد داشت نه ایهن   کرد چون برای خدا که فر ی نمی کند! اما  وجه کنید نکته در این است که برای

که برای او فر ی نمی کند! بلکه ما با نحوه زندگی خود به شخایت خدا احترام می گذاریم یابه او بی احترامی می کنهیم.  

خدا در خلقتچ و  دارکا ی که برای خلقتچ در نظرگرفته  و راه رستگاری ای که برای ما فراهم کرده است جهالل یافتهه   

سوال این جاست که آیا ما این را می دانیم و درک می کنیم که او خدایی هست که هرگز نمی میرد و ساکن  هست. حال

هی  بشری او را ندیده و نخواهد دید، عزت و  درت و سلطنت  ا بهه   نوری است که کسی نمی  واند به آن نزدیک شود؟! 

سهتایچ و پرسهتچ شهود. او در    ،د مهورد احتهرام  هرار گیرد   چنین خدایی بای (.1111)  یمو اوو   ابد از آن او است.آمین.

شکوهچ یکتا و یگانه است. او در بر ری و عالی بودنچ بی همتا است. این اوست که از خلقهتچ مسهتقل اسهت و ایهن او     

 است که خلقت را نگهداری می کند و لطفچ شامل حال همه ما هست ولی هی  کهس  هادر نیسهت او را غنهی  هر کنهد.      

ر می شود چنین خدایی را شناخت و یافت؟ آیا با جسهتجو کهردن مهی شهود چنهین خهدایی را پیهدا کهرد؟         راستی چطو

خیر.چنین خدایی را فق  و تی می شود شناخت که خود خدا  وس  روح مقدسچ از طریق کالم زنهده اش ، بهه همهان    

اضح از وجود خهدایی عظهیم   سازد. درست است که خلقت به طور و ودش می خواهد خودش را به ما مکشوفشکلی که خ

ی  مام این چیزها فق  بخچ کوچکی از کارهای عظیم خهدا  ول صحبت می کند و بشر عذری برای انکار وجود خدا ندارد.

ههر مثهالی    (.13111و. پس چه کسی می  واند در برابر  درت او بایستد؟)ایوب هست و در وا ع زمزمه ای از صدای غرش ا

خدا نمی  واند عظمت خدای وا عی را آن طور که باید و شهاید  عریهف کنهد، چهون اگهر بها        از این دنیا برای درک و فهم

انااف باشیم  بول خواهیم که کرد که ما انسان هستیم و عقل انسانی ما محدود می باشد و ما با این عقل محدود  ادر به 

ند بشناسد که خود خدا خهودش  درک عمق و عظمت شخایت خدای پرجالل نیستیم. خدای وا عی را فق  کسی می  وا

در ضمن ما نمی  وانیم خدا را فق  با عقهل خهود بشناسهیم چهون خهدا روح اسهت)یوحنا        را به آن شخص مکشوف کند.

( و بنابراین فق  از طریق روح یا بطور روحانی می شود او را شناخت و از آنجایی که انسهان بهه خهاطر وجهود گنهاه      1313

ایی هم ندارد و در وا ع درمورد امور روحانی مرده هست، فقه  و فقه  و تهی بهه طهور      نفسانی است و بینچ روحانی خد

معجزه آسا  ولد روحانی به دست می آورد از مرگ روحانی به زندگی از روح وارد می شود، از  اریکی به نور وارد می شود، 

و بفهمیم. کالم خدا می گوید1  ا و تهی  در آن صورت است که ما  ادر خواهیم بود که امور روحانی و خدایی را درک کرده 

این موضهوع وا عیهت اسهت و     (.818 ولد  ازه نیابی هرگز نمی  وانی ملکوت خدا را ببینی و این عین حقیقت است.)یوحنا 

کالم خدا می گوید که شخای که هنوز  ولد  ازه نیافته است  ادر نیست که افکار و اسرار خدا را که روح مقد  خدا بهه  

ده اند این امور روحانی  پهو  و  موزد درک کند و برذیرد. در وا ع برای اشخاصی که هنوز  ولد روحانی دریافت نکرما می آ

سهایرین   یند. چون فق  آنانی که روح خدا در وجودشان  رار دارد می  وانند مقاود خدا را درک کنند وله بی معنی هست

های ما بتابد  ا ما بتوانیم  دروا ع روح مقد  خدا باید به  لب (.1311 ادر نیستند امور روحانی را درک کنند)اول  رنتیان 

( و در  درت روح خدا رشد کنیم  ا در این شناخت 1 3ی مسیح درک کنیم)دوم  رنتیان نور پرجالل خدا را در چهره عیس

(.ههدف مها ایهن    1318پیچ برویم و  ر ی کنیم. شناختی که پر از جالل و شکوه و عظمت خدای یکتا است.)دوم پطهر   

او باشهد و همیشهه بهه انجهام اعمهال نیهک        د پسند خدا باشد و باعث جهالل  است که طوری زندگی کنیم که همواره مور

 (.1111مشغول باشیم و هرروزه خدای وا عی را بهتر و بهتر بشناسیم.آمین.)کولسیان 


