چطور و چگونه ما مي توانيم شناختي درباره خداوند داشته باشيم؟
هر انساني شناختي اجمالي از خداوند در فطرت خود دارد) شناخت طبيعي از خداوند ( .انسان با يك ارتباط
و پيوستگي نسبت به خداوند آفريده شده است .خداوند انسان را به شكل خود و به صورت عكسي كه به او
شباهت دارد خلق كرده است.١) .موسوي ١؛ :٢٧در كلم يعني ،به صورت يك سايه اي كه ترسيم كننده نقش
و تصوير خداوند است ( .و هر چه انسان بيشتر به بار گناهان خود افزود ،اين تصوير هماهنگ با خداوند
بيشتر مخدوش شد.
اينكه هر انساني داراي يك تصوير مشابه پروردگار است باعث كرامت )كرامت انساني( اوست و ما نيز بايد
از اين ديد با هر انساني برخورد كنيم و اين فارق از اين قضيه مي باشد كه أصل و نسب و قوم و مذهب او
چيست .انسان ميبايست آينه اي از ويژگي هاي پروردگار خود باشد :عدل ،معرفت ،صبر ،نيكي و محبت،
اجتماعي بودن) ازدواج( و همه اينها بايد در او نمايان باشد .او مسئول همه اين أمور است و خداوند او را به
حكمراني اين عالم رسانده است .ولي اين صفات نيك و فطرت پاك انسان از طريق گناه به فساد كشيده شد.
حال اين امر چطور رخ داده؟
در انجيل ما خوانديم كه خداوند در ابتدا آسمانها و زمين را خلق كرد و سپس گياهان و حيوانات را و در
پايان آدم و حوا را به عنوان انسان در بهشت آفريد) .١موسوي  .(١-٢همه ميوه هاي درختان را آنها اجازه
داشتند بخورند ،بجز از يك درخت كه خداوند آنها را از خوردن ميوه آن منع كرده بود .ولي حوا فريب
شيطان را خورد كه به شكل مار در آمده بود و از ميوه آن درخت خورد .شيطان بي وفائي نسبت به خداوند
را در دل انسان بيادر كرد " :خداوند نيت خوبي در مورد شما ندارد و او مي خواهد چيزي را از شما مخفي
كند .وقتي شما از ميوه اين درخت بخوريد ،آنگاه شما نيز به مانند خداوند خواهيد شد" .
حوا از اين ميوه خورد و به آدم نيز از آن داد و اين آغازي شد كه انسانها نافرمان شدند ،به گناه افتادند،
خواستند كه سرور خود باشند و حال نيز چنين است " ،خودشان مي خواهند مثل خدا باشند " .گناه و بدي
قلب را بيمار و سمي كردند .آنان بخاطر اين گناه از بهشت رانده شدند و فناپذير شدند.١).موسوي (٣
وقتي انسان اوليه به دام گناه افتاد ،انسانهاي ديگر به عنوان گناهكار به دنيا آمدند .اين را ما از آدم و حوا به
إرث برديم) گناه إرثي( .اين به اين معناست كه هر انساني زمينه نافرماني در برابر فرمانهاي خدا را هميشه
خواهد داشت و هميشه به گناه دچار خواهد شد .مجازات به حق خداوند براي گناه مرگ و لعنت و جهنم مي
باشد و حتي اگر كسي به سختي سعي در اجراي فرامين خداوند داشته باشد نيز نخواهد توانست فرمانهاي او
را به طور كامل نگاه داشته و او را به طور خالص دوست بدارد .زيرا قلب انسان توسط گناه دچار
خودخواهي و نافرماني و فساد شده است و از اين رو ما را هميشه به گناه رهنمود مي كند .ولي در قلب
انسان هنوز فطرت او باقيست.
اين خواست هاي خداوند به صورت كامل از طرف خداوند وصف شده و تنها اوست كه توان به انجام
رساندن كامل اين فرامين را دارد .با اين فرض در واقع دارند به ما مي گويند كه رفتار خود را در آينه به
صورت انتقادي ببينيم و صداي خدا را شنيده و به سوي خدا بازگرديم) روميان ٢؛ .(١٤-١٥بنابراين هر
انساني داراي بخشي از صفات خدا مي باشد و همچنين بخشي از خوبي و بدي در وجود او قرار دارد .از
اين رو انسان اين حس را دارد كه بايد جوابگوي گناهاني باشد كه در برابر خداوند مرتكب شده است و بايد
از مجازاتي كه در انتظار اوست بترسد .اما انسان همزمان يك حسرتي براي يك "مدينه فاضله" دارد يعني
دوست دار بهشت است و اميدوار است تا به بعد از مرگ زندگي كند.
به همين دليل انسان اين سوالت را در ذهن دارد كه ،خدا چگونه است ،چطور من ميتوانم به آسانترين شكل
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خدا را از خود راضي كنم و يا از مجازات او دور بمانم و يا چطور مي توانيم بعد از مرگ به آسمان راه
يابيم؟
در اين جا انسان شروع به تفكر مي كند و تفكرات او همراه با آرزو و حدس هاي او و گمانه زني ها در اين
.باره مي شود .ولي وجوديت خداوند چيزي فراي تفكرات ماست
به دليل همين چيزها مذاهب مختلف و غلط ديگر شكل گرفته است كه اسلم يكي از آنان مي باشد .انسانها در
قلب خود تصويري از خداوند براي خود ترسيم مي كنند و اين چيزي مي باشد كه خداوند در فرمان اول خود
به شدت منع كرده است.٢) .موسوي ٢٠؛.(٤
اين تصويري كه در ذهن است معمول تصويري ناقص و اشتباه و همراه با توهين به منزلت خداوند مي باشد
كه هماهنگ با ذهنيت و خواسته ماست كه در واقع يك تصوير از بت مي باشد ) مثل آن گوساله طلئي
.٢موسوي ٣٢؛ / ١-٦مزامير ١٠٦؛  / ١٩-٢٠روميان ١؛ .(٢٣
حتي در اسلم نيز آنچه به عنوان خداوند تصوير شده است يك تصوير همراه با جبر و اشتباه است و خداوند
ماهيت ديگري دارد نسبت به آنچه كه محمد در قران گفته است .و همه اينها تنها به خاطر تلشي مي باشد
كه انسانها براي رسيدن به بهشت داشتند و براي اين راه اشتباه آنان به تباهي رسيدند.
در انجيل همه چيز نوشته شده است كه خواست خداوند چيست و او چه كرده است .براي اينكه همه چيز به
درستي و بدون خطا نوشته شود خداوند با روح مقدس خود از آن محافظت كرده است) .برخي از مطالب
انجيل را نيز بعدها محمد شنيد و احتمال درك درستي از آن نداشت و براي هدف خود آن را تغييراتي داد و
تفكرات خود را در آن دخيل كرد و اين همان راه اشتباه قران را شكل داد(.
اگر ما راه واقعي رسيدن به خدا و زندگي جاودان را بخواهيم ياد بگيريم ،ابتدا بايد ببينيم كه خداوند به
ابراهيم و إسحاق و يعقوب و موسوي و پيامبران ديگر چه گفته است و او چگونه آنان را در زندگي هدايت
كرده است .در بين شعله هاي آتش خدا با موسوي سخن گفت و او خود را "يهوه" ناميد).٢موسوي ٣؛.(١٤
معني نام خدا اين است كه  :من رحمان و رحيم هستم و صبورم و از روي لطف و كرامت بي نهايتي كه
دارم و از سر معرفت گناهان و اعمال بد و بي وفائي ها را مورد مغفرت قرار مي دهم.
ولي او همه كساني را كه به گناهان خود إقرار نكنند و طلب بخشش نكنند را مجازات خواهد كرد.
از مطالب انجيل درميابيم كه انسان توان رهايي از گناه و مجازا خداوند را نخواهد داشت .از طرفي مي
دانيم كه خداوند عادل است و جزاي گناه چيست ،ولي خداوند رحيم است و نميخواهد انسان دچار مرگ شود
بلكه مي خواهد او را نجات دهد .انسان اين را ميداند كه خداوند رحمان است و اگر او به گناه خود اعتراف
كند و طلب بخشش نمايد ،خداوند از طريق پسر خود عيسي مسيح اين لطف را وعده داده است كه انسان را
به حيات جاودان برساند .اين را بايد همه ما قبول كرده و به ان ايمان آوريم و به ان اعتماد كنيم .اين همان
وعده نيك خداوند است كن از طريق انجيل و به واسطه عيسي آمده است.
خداوند تصوير حقيقي خود را در پسر خود عيسي مسيح نشان داد ،تصويري از لطف و بخشش و كرامت و
محبت) .يوحنا ١٢؛.٢ / ٤٥قرنتيان ٤؛.(٤
كرامت و حيات جاودان و بخشش را خداوند به ما هديه مي دهد وقتي كه ما به اين ايمان داشته باشيم كه
عيسي مسيح پسر خداوند گناهان انسان ها را به دوش كشيد و مجازات مرگ را بر روي صليب خود متحمل
شد .عيسي فرموده) :يوحنا ٣؛ " (١٣خداوند اين عالم اينقدر محبت نمود كه حتي تنها پسر خود را براي آن
داد تا همه كساني كه به او ايمان آورند ،دچار سردرگمي نشوند و به حيات جاودان راه يابند" .
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از آنجا كه عيسي پسر خداوند بود و همچنين هيچ گناهي نكرده بود از بين مردگان برخاست و به نزد خداي
پدر در آسمان عروج كرد.
تا براي خيلي از انسانها اين امكان باشد تا گناهانشان بخشيده شود و بتوانند به آسمان بروند .عيسي به
شاگردانش و اجتماع كليسا فرموده است " :برويد و مردم را شاگردان من سازيد) به سوي مردم برويد و انان
را نسبت به من ايماندار كنيد( همه قوم ها را:
انان را تعميد دهيد به نام پدر ،پسر و روح مقدس و به آنان تعليم دهيد تا همه به فرمان هايي كه من داده ام
عمل كنند).متي ٢٨؛ "(١٩-٢٠
)مرقس ١٦؛ ":(١٥-١٦پس بديشان گفت ،در تمام عالم برويد و جميع خليق را به انجيل موعظه کنيد) وعده
نيك انجيل( .هر که ايمان آورده) به عيسي و بخشش او( ،تعميد يابد نجات يابد و ا اما هر که ايمان نياورد ) به
عيسي و بخشش او( بر او حکم خواهد شد".
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