خداوند را بشناس
چقدر برای ما باعث افتخار است
صحب

هت در متررد هت خ ختدا
 :آستاا و ممتین

می هنیم .ه می ه مسیح گفت

مایل می گردد ولی هلاات من هرگز مایتل نشترد( .مترس
)13:31
ه خ خدا در امثال می گرید  ":در تااخ راههتای خترد (در
تااخ مندگی خرد یا بگفت نریسنده هتتا اامهت در ایتاخ
ارانی خرد)خدا را بشناس و او طریقهای

را راس

خراهتد

هرد( " .امثال -3:3اامه  )1:11این وعده بزرگی برای تااخ مردخ دنیا اس .
اگر می خراهیم بره

الهی در مندگی ما باشد باید خدا را بشناسیم و با او مندگی هنیم.

یكی ام اصلی ترین مشك ت مسیحیا عدخ شناخ
شناخ

.

خداس

خدا فقط برای ه سهای الهیات نای باشد بلك هر مسیحی برای رشد و خدم

– 3:13افسسیا  )3:13شناختی ه ام طریق ه مش و مشاره
شناخ

درس

با او(دعا)بدس

می آید.

خدا روی دعاها  ،خدمات و ایاا و رشد ما تاثیر مهای دارد  .شناخ

بدور باشیم و مهاتر ام ها شناخ

بهتر احتیاج دارد در شناخ

خدا رشد هند ( .فیلیپیتا

خدا باعث می شرد ما ام افراط ها و تفریط ها و بتدع

خدا روی نجات ما هم تاثیر دارد( .یرحنا  ()3:13این اس

هتا

حیات ااویدا  ،ه تر را ،تنهتا ختدای حقیقتی ،و

عیسی مسیح را ه فرستادهای ،بشناسند).

خدای حقیق
بهد ام گناه آدخ و حرا و بخاطر وارد ذات گناه آلرد در انسا
در تااخ سرنهای ه انسا میست اس

خدای سدوس ام انسا گناهكار ادا شد و فاصل گرف ( .رومیا )2:11

 ،هاراره مهاترین سئرال انسا این برده اس

ه حقیق

چ یس

؟ (یرحنا  )13:33خدا هیس

؟ (اعاتال

 )5:2آیا خدایی وارد دارد ؟ و....
خیلیها نظراتی متفاوت در این باره داده اند بهضی ها وارد او را انكار هرده و خدا را ساخت ذهن انسا خرانده اند( .مزمرر  11و  23آی  )1بهضتی
ها می گریند خدایی وارد دارد ولی یا نظرات عجیب و غریبی در مررد او دارند و یا ترانایی شناخ
اها را آفریده ولی آنرا ب حال خرد رها هرده اس
امروم خیلیها را فریب داده اس

ها) .بهضی ها هم می گریند خدا در ها چیز وارد دارد (ها خدایی)ه متاسفان

ه مهتقدند بردا و حافظ و گاندی و  ...مثل مسیح خدا بردند و ما هم می ترانیم ب خدائی برسیم .دیگرا اگرچت

ب وارد خدا و حتی انجیل و تهالیم مسیحی
خ ص اینك هر ه

(دئیس

او را انكار می هنند.دیگرا می گرینتد ختدا

مهتقدند ولی در عال چنین چیزی در مندگی آنها دیده نای شرد (الحاد عالی )( .رومیا )1:11

هر چ ب فكرش می رسد آنرا خدای خردش می سامد .بهضی ها هم آنقدر سرگرخ هار و فهالی

 ،لتتت و وترل و خترد و

خانراده خرد هستند (فیلیپیا  )3:15ه وستی برای خدا و تحقیق و تفكر در این مررد ندارند و می گریند انسا باید هار هند و آدخ خربی باشتد
و اگر خدای باشد او هم حتاا هاین را ام ما می خراهد و هاری با نجات برسیل ترب و ایاا ب خر خداوند عیسی مسیح ندارند.
اما ما می دانیم ه خدای هس

(افسسیا  )1:3چر ه خ خدا  ،عقل و وادا ما آنرا تایید می هند و این خدا اها و انسا را آفریده و هت خ

مقدسش را ب عنرا بزرگترین هدی ب ما داده اس

 ،تا ما بترانیم او را آنگرن ه خردش خردش را مهرفی می هند بشناسیم.

ما نای ترانیم خدا را هام با عقلاا و فسلف بشناسیم بنابرین محتاج مكاشف خدا هستیم .یهنی اینك محتاایم ه خدا خرد را بتر متا آشتكار
هند و خدا را شكر ه خدا این هار را برسیل هتا مقدس و فرمندش عیسی مسیح انجاخ داده اس ( .عبرانیا )1
او خدای سابل شناخ

اس

و دوس

یگان خدا ه در آغرش ودر اس
او خدای بی تفاوتی نیس

دارد ه ما او را بشناسیم برای هاین انسا شد ه خ خدا می گرید  ":خدا را هیچ ه

 .هاا او را آشكار ساخ

ندیده اس

 ،وستر

" (یرحنا )13:1

میرا ن فقط برای ما فكر می هند(اول وطرس  )2:3بلك برای ما عال می هند .او با انسا شدنش هادرد مشتك ت متا

شد (عبرانیا ) 1:12و بر روی صلیب ریش اصلی ترین بدبختی انسا یهنی گناه و مرگ و اهنم و لهن
1

را ام بین برد (عبرانیا  )1:11ه خ ختدا

در "هرلسیا  "1:11چنین می فرماید (:آ سند سرضها را ه ب مراب سرانین برضد ما نرشت شده و علی ما سد علم هرده برد ،باطل هترد و بتر
و ب وسیلۀ صلیب بتر آنهتا ویتروم

صلیب میخكربش هرده ،ام میا برداش  .و ری استها و سدرتها را خلع س ح هرده ،در نظر هاگا رسرا ساخ
شد).
چر بر مرگ غلب هرد و گف

او خدای مرده و ضهیفی نیس

تااخ سدرت در آساا و ممین در دستا من اس

میلیارد ههكشا ه هر هداخ حدود  133میلیارد ستاره دارند ه هر هداخ ب اندامه حدود خررشید ماس
حدود  3میلیارد ااهی
اس

دارد نشاندهنده عظا

( .متی  )13:13واترد حتدود 1

ه سطرش  1333برابر ممینی اس

و ا ل خدای ماس  .امروم سبر خالی دلیلی محكم بر منده برد مسیح است

ه در

بترای هستانی

ه چشم دارند !

ه خ خدا می گرید  " :میرا هر ه تقر ب خدا ارید باید ایاا آورد ه او هس
رومی مردی ب واعظی گف

 ":خدا وارد ندارد " آ مردخدا در ارا

گف

" (عبرانیا )3:11

 ":متن هاتین اال در حضترر او بترده اخ !" واترد ختدا بترای

هسانیك با او مندگی می هنند امری واضح و مشخص اس .
میلیرنها مندگی عرض شده  ،ملیرنها دعای ارا داده شده  ،میلیرنها شهادت و هزارا مندگی وسف شده (مرگ شاگردا مستیح و مستیحیا
سر اول ه در مقابل شیرا درنده سرود ورستش می خراندند .ایگناتیرس اسقف سر اول انطاهی  1در نام خرد ب افسسیا

می گرید ":بیتاری

دعاهای شاا سهادت مقابل با حیرانات درنده در روخ نصیبم گردد ،سهادتی ه مرا شاگرد واسهی عیسی مسیح متی گردانتد ،".امترومه در دنیتا
حدود  1ملیر راهب باهره وسف شده هاترلیك وارد دارد  1 ،ملیر هشیش و شبا هاترلیك و وروتستا و ارترده

وارد دارد  ).تاتاخ اینهتا

نشا می دهد ه حقیقتی ب ناخ خدا  ،چنین تغییرات عظیای در مندگی آنها برارد آورده اس .
وطرس رسرل می گرید " :میرا آنگاه ه آمد ِ ورسدرتِ خداوندما عیسی مسیح را ب شاا اع خ میهردیم ،ام وی افسان هایی ه میرهانت ابتدا
شده باشند نرفت بردیم ،بلك هبریای او را ب چشم دیده بردیم "(اول وطرس  )1:13بل مسیحی
یرحنای رسرل می گرید " آنچ دیدیم و شنیدیم و دستهای ما لا
مشاره

افسان نیس

بلك حقیق .

هرد  ،آنرا ب شاا اع خ می هنیم تا شاا نیز با خدا و وسرش عیستی مستیح

داشت باشید " (اول یرحنا )1

من خرد نیز بهد ام دورا گناه آلردی ه داشتم  ،وستی ه خ خدا را شنیدخ و خراندخ خیلی تح
تاثیر گتاش

حقیق

برد خدا برد و اینك اگر خدا حقیق

تاثیر سرار گرفتم .مهاترین چیزی هت روی متن

دارد  ،مردخ نباید اینگرن ه اال مندگی هنند .طرری الزاخ روح القدس در من برد

ه من با تشنگی فراوا و با روح ترب هار بسری خدا آمدخ .وستی ب آساانها نگاه می هردخ اشك می ریختم ه مردخ خدای ب ایتن آشتكاری را
نای وتیرند و متهجب بردخ چطرر من این سالها ام او دور بردخ .می خراستم فریاد بزنم او اینجا برد و من نای دانستم "ویدایش "13:13
سالها ام آ رومهای مبارك می گترد و من حقیق

و اال

را شناختم و حقیق

مرا آماد هرد (یرحنا  )3:31و امروم می ترانم با اطاینا بگتریم :

چر ایاا آوردخ سخن می گریم (دوخ سرنتیا  )1:13و می دانم ب ه ایاا آورده اخ (دوخ تیارتائرس  )1:11و ختدای متن منتده است
 )15:12و بر تخ

(ایتر

سرت خرد باالتر ام هر چیزی سرار دارد( .افسسیا  – 1:11فیلیپیا )1:13

منشاء بدبختی های مردخ و دنیا بخاطر این اس

ه مردخ خدای حقیقی را نای شناسند و ام خدای محب

و خالقشا اطاع

نای هنند.

آ خردهاری ه فرق الهاده میبا باشد ولی ننریسد  ،برای صاحبش مفید نیس .حال انسا هر چقدر علم  ،دانش  ،ثروت و مقاخ داشت باشد ولتی
خدا را نداشت باشد برای صاحب و خدایش مفید نیس " .چ فایده دارد انسا ها دنیا را ببرد ولی حیات ااودا را ام دست

بدهتد( ".متتی

)13:13
شناخ

خدابا دانستن در مررد خدا فرق می هند  .ما شاید تااخ خصرصیات خدا را دسیقا بدانیم ولی شناخ

بیانگر مشاره

نزدیك و میستن بتا

او اس (اول یرحنا . )3:3باشد ه ما ن فقط درباره او بدانیم بلك مثل خنرخ و نرح (ویدایش  2:11و  )3:5بتا او راه رویتم و بتا او منتدگی هنتیم.
شناخ

خدا برسیل م سات با خدا در چارچر هتا مقدس بدس

می آید .بنابرین هم ذهن باید خدا را برسیل هتا مقتدس بشناستد و هتم

سلب در دعا خدا را م سات هند.

صفات و ذات خدا
- 1خدا محب

اس

)Ignatius of Antioch (105-115

2

1

دنیا می گرید " :عشق خداس " اما ه خ خدا می گرید  :خدا محب
":خدا اها را آنقدر محب
خدا منبع محب
چطرر ماكن اس

(عشق) اس

هرد ه وسر یگانۀ خرد را داد تا هره ب او ایاا آوَرَد ه ك نگردد بلك حیات ااویدا یابد" (یرحنتا  )3:13و

رومیا  2:3می گرید ":خدا محب
اس

(اول یرحنا  )1:3مهاترین آی هتا مقتدس متی گریتد

خرد را نسب

و چطرر ماكن اس

هرد ه وستی ما هنرم گناهكار بردیم ،مسیح در راه ما مرد".

ب ما اینگرن ثاب

ما او را ب عنرا خدای محب

بشناسیم و او را محب

ننااییم؟!

برای هسی ه برای ما مرد  ،مندگی نكرد؟!

آیا ایاا دارید ه گناها شاا مسبب مرگ مسیح شد؟!
"او برای من مرد تا من برای او مندگی هنم( ".دوخ سرنتیا  )2:12این میبایس
اگر خدا محب
شناخ

نبرد هیچ انسانی نجات نای یاف

خدای محب

شهار مندگی ما باشد.
و بدبختهای ما مثل ما نبرد.

و هیچ امیدی برای گناهكارا و ذلی

باعث تسلی و آمرمش ما می شرد.

- 1خدا منده و حی اس
خداوند بارها برسیل ه مش و مهجزات و نشان ها و شنید دعا ها و تغییر مندگی ها ثاب

هرده اس

ه او منده اس .

ما خدای را می ورستیم ه اگرچ برای ما مرد (ادایی روح ام بد ن نابردی و فنا) (اعاال  ،)13:13ولی روم سترخ ام مردگتا سیتاخ هترد و
حداسل در  13نرب
صحب

بر افراد مختلف و یكبار بر بیش ام  233نفر ظاهر شد (اول سرنتیا  .)12:3در انجیل بیش ام  133بار در مررد سیتاخ خداونتد

شده اس .

ما باید یاد بگیریم با خدای منده مشاره

داشت باشیم.او حرف می مند  ،می بیند  ،می شنرد  ،احساس  ،اراده و فكر دارد و عال می هند .

- 3خدا سادر مطلق اس
خداوند بارها در عهد عتیق خرد را ب ناخ الشادای (سادر مطلق) و یهره صبایرت (خدای لشكرها) مهرفی می هند.مسیح خداوند می گرید " :
تاامی سدرت در آساا و بر ممین ب من سپرده شده اس
هر ریاس

" (متی  )13:13در افسسیا با  1این چنین می گرید { ":مسیح}ب

و سدرت و نیرو و حاهای  ،و هر نامی ه چ در این عصر و چ در عصر آینده ماكن اس

فراتتر ام

ام آ ِ هسی شترد .و هات چیتز را میتر

سدمهای او نهاد ،و مقرر فرمرد ه او برای هلیسا سَرِ ها چیز باشد"،
هتا مقدس ور اس

ام هارهای عظیم خدا (بام هرد دریا  ،داد آ ام صخره  ،داد نا ام آستاا  ،ایستتاد آفتتا در آستاا

مهجزات عظیم مسیح شامل منده هرد مرده ها ) ها و ها ثاب
شناخ

بزرگ نیس

 ،تتا

می هند ه خداوند خدای ما سادر مطلق اس .

خدا ب عنرا سادر مطلق باعث می شرد بدانیم آنچ برای ما غیر ماكن اس
ه نتراند انجاخ دهد و

1

برای خدا ماكن اس  3و هیچ چیز بترای ختدا آنقتدر

با ایاا می ترانیم تااخ مشك ت خرد را ب حضرر این خدای سادر مطلق ببریم .

- 1خدا مقدس اس
ه خ خدا ما را با خدای سدوسی آشنا می هند ه فرشتگا بطرر مداوخ او را می ورستند و می گریند "سدوس ،ستدوس  ،ستدوس .اهتا ام
ا ل او ور اس " (اشهیا  – 3:3مكاشف . )1:3عهد عتیق ما را با خدای سدوس  ،عظیم و ور ا لی آشنا می هند و عهد ادید اع خ می هند
ه این خدای سدوس با واردی ه مثل ما انسا شد و تجرب هننده او را آممرد ولی سدوس  ،بدو گناه و بدو عیب باسی مانتد ( .عبرانیتا
)1:12
خدا ن فقط مقدس اس

بلك اراده اوس

ه فرمندا او نیز مقدس باشند (.اول وطرس  )1:13ما خرانده شده ایم ه ن فقط بتا تربت نجتات

یابیم بلك در مندگی ایاانی خرد رشد هرده ب شباه

مسیح در بیاییم( .افسسیا  – 1:13غ طیا )1:15

منظور کالم خدا در این مورد عدم حرکت موقعیت زمین نسبت به آفتاب است چون کالم خدا به زبان روزمره مردم نوشته شده است و هدف کتاب مقدس اعالم مبانی علمی نمی
باشد.
متوجه ایشان شده ،گفت « :نزد انسان این محال است لیكن نزد خدا همه چیز ممكن است».
متي  2 :91عیسي
ّ
لوقا  3 :9زیرا نزد خدا هیچ امري محال نیست».
لوقا  3 :91او گفت« :آنچه نزد مردم محال است ،نزد خدا ممكن است».

3

ه خ خدا می گرید ":اگر بگرئیم با او متحد هستیم و در عین حال در ظلا
نادرس

مندگی می هنیم مهلرخ می شرد ه گفتار ما دروغ و هتردار متا

اس " (اول یرحنا )1:2
هرده و بر طبق اراده ودر و ب سترت روح القتدس

امروم عهد ببندیم ه ب عنرا فرمندا خدای سدوس  ،ام هر ناواهی و گناه ترب و بامگش
مندگی مقدسی داشت باشیم.

- 2خدا رحیم و بخشنده اس
اگر خداوند بر ما رحم نای هرد هیچ ه

منده نای ماند( .مراثی  – 3:11مزمرر  111آی  1و  )3اگر خداوند سرضتهای (گناهتا ) متا را ناتی

بخشید ها مستحق اهنم و دوری ابدی ام خدا بردیم( .رومیا )3:13
اگر وسر ما را آماد نای هرد (یرحنا  ،)3:33هنرم اسیر بردیم و اگر فیض و لطف و نیكریی خدا نبرد عاسب

ما چ برد ؟ بت چت امیتدی بایتد

مندگی می هردیم؟اگر برای گناهكار و مسیحی افتاده در گناه شفیهی نبرد چ میشد؟
ولی خدا را شكر ه او ما را تا ابد دوس

دارد (.رومیا  )3:32او رحیم و بخشنده اس

و با ما مطابق گناها ما عاتل ناتی ناایتد( .مزمترر

)133:13
و

اگر امروم نا امید هستیم نزد خدای امید (رومیا  )12:13و رحیم و بخشنده سلب خرد را بریزیم (مزمترر  )31:3و ااتامه دهتیم او روح ،

روا و اسم ما را شفا دهد.

- 3خدا تغییر ناوتیر اس
ه خ خدا می گرید " :من یهره هستم ه تبدیل نای وتیرخ" (م هی)3:3و "عیسی مسیح دیروم  ،امتروم و تتا ابتد االبتاد هاتا است "
(عبرانیا )13:3
او در سرت  ،حكا

 ،محب

 ،اراده  ،شخصی

هر رومه تغییر داده و ب شباه

 ،رحا

 ،نیكریی  ،عدال

و حقیق

تغییر ناوتیر اس  .با وارد این اراده او این اس

ه ما را

عیسی مسیح خداوند در بیاورد!

ما هر مرسع ه ب حضرر خدا می آئیم با این ایاا بیایم ه او امروم می خراهد در ما هار هند و ما را عرض هند .اگر بدو هتدف و ایاتا بت
حضرر خدا بیائیم مسلاا چیزی را دریاف

نخراهیم هرد.

- 3خدا عالم مطلق و حضرر مطلق اس
او ها چیز را در مررد ها ما میداند ،او ها چیز را در مررد ها چیز و ها ه
مكاشف در با  1و ، 3هف

بار ب  3هلیسا می گرید هارهای تر را می دانم .او ضهف ها و سرات و نكات منفی و مثب

 135می گرید ه ام حضرر او فرار امكا وتیر نیس
داند ولی ب محب

خرد نسب

می داند .او افكار و نیامهتای متا را متی دانتد  .در هتتا
ما را می داند  .مزمترر

میرا او ها اا حضرر دارد .ولی خدا را شكر ه او اگر چ ها چیز را در مررد متا متی

ب ما ادام می دهد.

علم و حضرر مطلق خدا باعث می شرد ما سدوسی

را در خداترسی ب هاال برسانیم( .دوخ سرنتیا )3:1

نتیج :
برای شناخ

شخصی ام خداوند باید:

الف :ب طرر مداوخ ه خ خدا را بخرانیم و درس

بفهایم (برای اینكار می ترانیم ام هتب خر تفسیر ه مررد تایید هلیسا اس

استفاده هنیم).

"یادما نرود هر تفسیری ه بكنیم باید
-1با روح انجیل هااهنگ باشد.
-1مررد تایید ودرا اولی هلیسا و هااهنگ با اعتقادنام های رایج هلیسایی باشد".
 :با خدایاا مشاره
ورل

صایاان ای برسیل دعا داشت باشیم.

بهد ام سالها مندگی ایاانی و خدمتی این چنین دعا می هند  ":میخراهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناستم و در رنجهتای او ستهیم

شده ،با مرگش هاشكل گردخ،تا ب هر طریق ه شده ب رستاخیز ام مردگا نایل شرخ( " .فیلیپیا )3:13111
4

و

اگر مردا خدا اینچنین دعا می هردند چقدر بیشتر ما باید در شناخ

خداوندما رشد هنیم .شناخ

خدا هاری اس

ه ما تا آخر عارما

باید در آ رشد هنیم.
ما هر چ بیشتر خدا را بشناسیم ،مندگی مسیحی بهتری خراهیم داش

و خدا را بهتر خدم

می شناسند سری شده  ،هارهای بزرگ خراهند هرد( .دانیال :)11:31

5

خراهیم هرد .ه خ خدا می گرید " :آنانیك ختدا را

