
 وجود خدا

 تعریف خدا

 با توجه به اینکه خدا نا محدود است تعریف کامل از او غیر ممکن است.

، هگل و خیلیهای دیگر سعی در تعریف خدا کرده اند  السفه بزرگ مثل افالطون ، ارسطومردان و ف

 ، که از نظر الهیات مسیحی و کتاب مقدس تعاریف کامل و درستی از خدا نیستند.

 کتاب مقدس ما را به سمت تعریف خدا هدایت می کند. نامهای خدا در

است و ترکیباتی که با آن  "تئوس". در یونانی و در عهد جدید معادل  "الوهیم"جمع آن  "ال"

 بار در عهد عتیق استفاده شده است( 2570) آمده است.

در  -17:1یشپیدا –( ، ال شادای )خدای قادر مطلق 78:35مزمور –ال الیون )خدای برتر و متعال 

 عهد جدید تئوس پانتو کراتور(

و  شخصی که علت وجود است( –شخصی که قائم به ذات -هستم آنکه هستم  –بودن یهوه )

 بار در عهد عتیق استفاده شده است.( 6823) ترکیباتی که با یهوه می آید.

خروج  –نده ( ، یهوه رافا )خداوند شفا ده22:14پیدایش  –یهوه یری )خداوند تهیه می فرماید 

( ، یهوه شالوم )خداوند صلح و سالمتی 17:15خروج  –( ، یهوه نسی )خداوند پرچم ما است 15:26

( ، یهوه صدقینو )خداوند 23:1مزمور –( ، یهوه راعا )خداوند شبان من است 6:24داوران –ماست 

صبایوت )خدای  ( ، یهوه48:35حزقیال  –یهوه شمه )خداوند حاضر است ( ، 23:6ارمیا  –عدالت ما 

 (1:9اشعیا  –لشکرها 

ادونای به معنای خداوند من و دارای مفهوم متکی بودن و تسلیم می باشد مانند رابطه غالم و 

 بار در عهد عتیق استفاده شده است.(300) .ارباب

 (1:4( و او که هست و بود و می آید )مکاشفه 1:8گاهی خداوند ، آلفا و امگا یعنی الف و یا )مکاشفه 

 ( نامیده شده است.21:6و ابتدا و انتها )مکاشفه  (2:8مکاشفه ر )و اول و آخ

 خدا همچنین نامهای دیگری هم دارد .

 .خدا را همچنین می توان با صفاتش که در کتاب مقدس مکشوف کرده است بیشتر بشناسیم

 ند.مثل نیقیه و ... خدا را تا حدودی تعریف کرده ا اعتقادنامه های مختلف کلیسایی

 برای شناخت بیشتر خداوند با تعمق در کالم خدا و دعا به بررسی نامهای مختلف خداوند بپردازید.



 دالیل اثبات وجود خدا:

 Intuitiveایمان به وجود خدا یک درک باطنی است . -1

 (  1:19-23و 2:14-16و  1:32درک باطنی معرفتی همگانی و ضروری است )رومیان 

ن می دهد که عامل دینی در نهاد ما  وجود دارد  و به اندازه عوامل عقالنی و تاریخ بشر نشا

 اجتماعی همگانی است.

 انکار وجود خدا غیر طبیعی و غالبا موقتی است.

 

 وجود خدا از نظر کتاب مقدس بدیهی و قطعی است .-2

 

 دالیل عقلی تائید کننده وجود خدا هستند. -3

 علت و معلول(–است.   )برهان جهان شناسی وجود کائنات دلیل وجود خالق -1

The cosmological Argument 

         غایت شناسی(  –نظم و ترتیب کائنات دلیل وجود خداست.   )برهان نظم  -2

The Teleological Argument 

توسل جستن به احتماالت و تغییرات اتفاقی برای توجیه فراهم آمدن این شرایط مستلزم قبول 

 زرگتر و برخورداری از ایمان یزرگتری در مقایسه با ایمان به خدا است.معجزه ب

اعتقاد به وجود خدا ذاتا در بشر وجود دارد. )آنسلم ، افالطون و آگوستین پیرو این مکتب  -3

  بودند.(

The ontological Argument 

 وجود خالء در انسان. وجود خدا ممکن نیست ، ضروری است. 

                  ی  دلیل بر وجود خداست. )عمانوئیل کانت(      وجود نظام اخالق-4

The Moral Argument 

 وجدان )صدای خاموش نشدنی در وجود انسان( و آزادی اراده 

اثبات وجود خدا از طریق استدالل عملی . )اعتقاد به خدا می تواند همه مسائل دیگر را توجیه  -5

 کند(

The Argument from congruity  



 جهان بینی های غیر مسیحی:

 Atheism انکار وجود خدا  -1

  Practical Atheismالحاد عملی -1

 )کمونیسم( Dogmatic Atheismالحاد جزمی  -2

نا  -انرژی –وجدان اجتماعی  –)طبیعیون  Virtual Atheismالحاد واقعی -3

 شناس(

 Agnosticismال ادری گری -2

 فلسفه نیو ایج ( –عرفان  -)وحدت وجود Pantheismهمه خدایی  -3

 ناستیکها( -مانی  –چند خدایی )زرتشت -4

 )جهان را آفریده ولی آنرا به حال خود گذاشته است.( Deismخدای غیر فعال -5

 


