وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﺪا ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ و روﺷﻦ درﺑﺎره ﺻﻔﺎت و وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون

اﺳﺘﻨﺎد و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﯾ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﯿﻪ ،ﺣﺮف از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ) .اﯾﻮب
ﻓﺼــﻞ  ۴۲آﯾــﻪ  (۷ﺗﻼش ﺑــﺮای درک ﺷﺨﺼــﯿﺖ و ﺻــﻔﺎت ﺧــﺪا ،ﻗــﺪﻣ ﻓﺮاﺗــﺮ از ﺗﻮاﻧــﺎﺋ ﻣﺎﺳــﺖ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘ از ﺧﺪای ﺣﻘﯿﻘ ،زﻣﯿﻨﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاﯾﺎن دروﻏﯿﻦ را ﭘﯿﺮوی و ﭘﺮﺳﺘﺶ

ﮐﻨﯿﻢ) .ﺧﺮوج ﻓﺼﻞ  ۲۰آﯾﻪ ﻫﺎی  ۳ﺗﺎ (۵

ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا از ﺧﻮد آﺷﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾ از ﺻﻔﺎت اﻟﻬ“ ﻧـــــﻮر” اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺻﻔﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را آﺷﺎر ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ ۶۰
آﯾﻪ ۱۹؛ ﯾﻌﻘﻮب ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  (۱۷ﻫﯿﭽﯿ از ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا از ﺧﻮد آﺷﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﯿﻢ) .ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  (۱ﺧﻠﻘﺖ ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،و ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧ ﭘﻮﺷﯿﺪ )ﻋﯿﺴ
ﻣﺴﯿﺢ( ﻫﻤ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪا و ﭼﻮﻧ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻻزم اﺳﺖ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺨﺸ از ﺧﻠﻘﺖ او ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ
۱؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۲۴آﯾﻪ  (۱و ﺑﻪ ﺷﻞ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ ای واﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﻗﺪرت داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ﻫﺎی ۲۶
ﺗﺎ  (۲۸ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ “ﺳﻘﻮط اﻧﺴﺎن” ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪ ،وﻟ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﺧﺪا در آن ﻣﺸﻬﻮد
اﺳـﺖ) .ﭘﯿـﺪاﯾﺶ ﻓﺼـﻞ  ۳آﯾـﻪ ﻫـﺎی  ۱۷ﺗـﺎ ۱۸؛ روﻣﯿـﺎن ﻓﺼـﻞ  ۱آﯾـﻪ ﻫـﺎی  ۱۹ﺗـﺎ  (۲۰ﺑـﺎ ﻣﺸﺎﻫـﺪۀ وﺳـﻌﺖ،
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔ ،زﯾﺒﺎﯾ ،و ﻧﻈﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ﭘ ﺑﺮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﺮﺧ از اﺳﺎﻣ ﺧﺪا در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در درک ﺷﺨﺼﯿﺖ و وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺧﺪا ﯾﺎری
دﻫﺪ .اﯾﻦ اﺳﺎﻣ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻟﻮﻫﯿﻢ :ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ — اﻟﻬ) ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ (۱
آدوﻧﺎی :ﺧﺪاوﻧﺪ — اﺷﺎره ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺳﺮور و ﺧﺪﻣﺘﺰار ﻣ ﮐﻨﺪ )ﺧﺮوج ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۰و (۱۳
ال اﻟﯿﻮن :واﻻﺗﺮﯾﻦ — ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ (۲۰
ال روﺋ :ﺷﺨﺺ ﻗﺎدری ﮐﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ (۱۳
ال ﺷﺪّای :ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ (۱
ال اوﻻم :ﺧﺪای اﺑﺪی )اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۴۰آﯾﻪ (۲۸
ﯾﻬﻮه :ﺧﺪای “ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ” ،ﺧﺪای واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد و اﺑﺪی )ﺧﺮوج ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ (۱۴
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻬ ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ .او ﺧﺪاﯾ اﺳﺖ اﺑﺪی؛ ﺧﺪاﺋ ﮐﻪ ﻫﺴﺘ وی ﺑﺪون اﺑﺘﺪا و
اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ .او ﻧﻘﻄﻪ ای آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﺪارد ،و ﻫﺴﺘ او ﻫﯿﭽﺎه اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .او ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻧ و

ﻻﯾﺘﻨﺎﻫ) ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻓﺼﻞ  ۳۳آﯾﻪ ۲۷؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۹۰آﯾﻪ ۲؛ اول ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  .(۱۷او ﺧﺪاﯾ اﺳﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ؛ او دﭼﺎر ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ )ﻣﻼﮐ ﻓﺼﻞ
 ۳آﯾﻪ ۶؛ اﻋﺪاد ﻓﺼﻞ  ۲۳آﯾﻪ ۱۹؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۰۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۶ﺗﺎ  .(۲۷او ﺧﺪاﯾ اﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد؛
ذات و اﻋﻤﺎل او را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻫﯿﭽﺲ دﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .او ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﺲ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وی
ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ) .دوم ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺼﻞ  ۷آﯾﻪ ۲۲؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۸۶آﯾﻪ ۸؛ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۴۰آﯾﻪ ۲۵؛ ﻣﺘ ﻓﺼﻞ ۵
آﯾﻪ  (۴۸او ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺤﺺ و اﺳﺮار آﻣﯿﺰ؛ ﻫﯿﭽﺲ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ وی را آﻧﭽﻨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ )ﺑﻄﻮر
ﮐﺎﻣﻞ( درک ﮐﻨﺪ) .اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۴۰آﯾﻪ ۲۸؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۴۵آﯾﻪ ۳؛ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ ﻫﺎی  ۳۳و (۳۴
ﺧﺪا ﻋﺎدل اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ از ﮐﺴ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻧﻤ ﮐﻨﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ )ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻓﺼﻞ  ۳۲آﯾﻪ ۴؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ
ﻓﺼﻞ  ۱۸آﯾﻪ  .(۳۰ﺧﺪا ،ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ او ﮐﺎرﻫﺎﺋ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺶ در
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ ۶؛ ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۳۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۷و  .(۲۷ﺧﺪا  ،ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﻠﻖ؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨ ﮐﻪ او ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارد .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ! )
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۳۹آﯾﻪ ﻫﺎی  ۷ﺗﺎ ۱۳؛ ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۳آﯾﻪ  .(۲۳ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ؛ او از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،اﻋﻢ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل ،و آﯾﻨﺪه آﮔﺎﻫ دارد .او ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺮ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺬرد .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺒﺮ دارد ،ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ داوری ﻋﺎدﻻﻧﻪ ای ﻣﯿﺮدد) .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۳۹آﯾﻪ
ﻫﺎی  ۱ﺗﺎ ۵؛ اﻣﺜﺎل ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ (۲۱
ﺧﺪا ،ﯾ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ ﺧﺪاﺋ ﺟﺰ او وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﺣﺪاﻧﯿﺖ )ﯾﺎﻧ (ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
او ﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻗﻠﺒ ﻣﺎ را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ او
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺷﻮد) .ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  (۴ﺧﺪا ،ﻋﺎدل اﺳﺖ؛ او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﮔﻨﺎه
آﻟﻮد را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﯿﺮد .ﺧﺪا ،ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و راﺳﺘ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺠﺎزات و داوری ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ
ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﻣﺎ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ )ﺧﺮوج ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪ ۲۷؛ ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۲۷آﯾﻪ ﻫﺎی  ۴۵ﺗﺎ ۴۶؛
روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲۱ﺗﺎ .(۲۶
ﺧﺪا ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ او ﺑﺎﻻﺗﺮ و واﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﺧﻠﻘﺖ ،داﻧﺴﺘﻪ و ﯾﺎ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺪف و ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻬ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد) .ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۹۳آﯾﻪ ۱؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۹۵آﯾﻪ ۳؛
ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۳آﯾﻪ  .(۲۰ﺧﺪا روح اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ او ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ) .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۱۸؛
ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  .(۲۴ﺧﺪا ﯾ ﺗﺜﻠﯿﺚ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﯾ ذات واﺣﺪ
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻟﻬ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻄﺮت ،ﻗﺪرت ،و ﺟﻼل ﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺪا ﺣﻘﯿﻘﺖ و راﺳﺘ
اﺳﺖ .او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ دروغ ﺑﻮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎراﺳﺘ ﺳﺎزش ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ راﺳﺘ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
)ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۷۷آﯾﻪ ۲؛ اول ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ (۲۹
ﺧﺪا ،ﻣﻘﺪس و ﭘﺎک اﺳﺖ .او از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐ و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ دور اﺳﺖ .او دﺷﻤﻦ ﻫﺮ ﻧﺎﭘﺎﮐ اﺳﺖ .ﺧﺪا ﻫﺮ
ﺷﺮارﺗ را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯿﺮدد .در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﻠﻤﮥ آﺗﺶ در راﺳﺘﺎی ﻗﺪّوﺳﯿﺖ و
ﭘﺎﮐ ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺪا ،آﺗﺶ ﻓﺮوﺑﺮﻧﺪه )ﺳﻮزاﻧﻨﺪه( ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ
 ۶آﯾﻪ ۳؛ ﺧﺮوج ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲ﺗﺎ ۵؛ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۲آﯾﻪ  ۲۹؛ ﺣﺒﻘﻮق ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ .(۱۳

ﺧﺪا ،ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ او ﻧﯿﻮ ،ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻧﻤ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ای ﻧﺰدﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﻟ ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .او ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ
راﺑﻄﻪ ای ﻧﺰدﯾ و ﺷﺨﺼ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺧﺮوج ﻓﺼﻞ  ۳۴آﯾﻪ ۶؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۳۱آﯾﻪ ۱۹؛ اول ﭘﻄﺮس
ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۳؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  ۱۶و ﻓﺼﻞ  ۱۷آﯾﻪ (۳
ازآﻧﺠﺎﯾﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺑﺸﺮی ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺰرگ را ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و وﯾﮋﮔ ﻫﺎی او از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ) .ارﻣﯿﺎ ﻓﺼﻞ
 ۲۹آﯾﻪ . (۱۳

