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 را بشناس خداوند 
 

در متررد هت خ ختدا    ما باعث افتخار است  هت     یچقدر برا

ن یآستاا  و ممت  : ح گفت   یه  مس یه م. میهن یمصحب  

مترس   . )ل نشترد یت اات من هرگز ماهل یگردد ول یم لیما

13:31) 

در )خترد     یدر تااخ راههتا  ":د یگر یه خ خدا در امثال م

اخ یت در اسنده هتتا  اامهت    یا بگفت  نریخرد   یتااخ مندگ

  را راس  خراهتد  یقهایخدا را بشناس و او طر(خرد یاران

 . ا اس یتااخ مردخ دن یبرا ین وعده بزرگیا( 1:11اامه  -3:3امثال ) ". هرد

 .میهن یم و با او مندگید خدا را بشناسیما باشد با یدر مندگ یم بره  الهیخراه یاگر م

 .ا  عدخ شناخ  خداس  یحین مشك ت مسیتر یام اصل یكی

ا  یت پیلیف. )اج دارد در شناخ  خدا رشد هند یرشد و خدم  بهتر احت یبرا یحیر مسبلك  ه دشاب یات نایاله یه سها یارب طقفشناخ  خدا 

 .دیآ یبدس  م(اعد)ق ه مش و مشاره  با اویه  ام طر یشناخت( 3:13ا  یافسس– 3:13

ط ها و بتدع  هتا   یرشرد ما ام افراط ها و تف یشناخ  خدا باعث م. دارد  یر مهایاا  و رشد ما تاثیدعاها  ، خدمات و ا یشناخ  درس  خدا رو

، و یقت یحق یدا ، ه  تر را، تنهتا ختدا  یات ااوین اس  حیا) (3:13رحنا ی. )ر داردینجات ما هم تاث یم و مهاتر ام ها  شناخ  خدا رویبدور باش

 .(، بشناسندیا ح را ه  فرستادهیمس یسیع

  قیقح یخدا
 (2:11ا  یروم) .ام انسا  گناهكار ادا شد و فاصل  گرف  سودس یبخاطر وارد ذات گناه آلرد در انسا   خدا حرا و بهد ام گناه آدخ  و

 اعاتال ) س  ؟یخدا ه( 13:33رحنا ی)س  ؟ یق  چین برده اس  ه  حقین سئرال انسا  ایست  اس  ، هاراره مهاتریه  انسا  م یدر تااخ سرنها

 .... وارد دارد ؟ و ییا خدایآ (5:2

 یبهضت ( 1 یآ 23و  11مزمرر ). ها وارد او را انكار هرده و خدا را ساخت  ذهن انسا  خرانده اند یباره داده اند بهض نیمتفاوت در ا یها نظراتیلیخ

نتد ختدا   یگر یگرا  مید.هنند یاخ  او را انكار مشن ییا ترانایدر مررد او دارند و  یبیب و غریا نظرات عجی یوارد دارد ول ییند خدایگر یها م

ه  متاسفان  (ییادخ  اه)ز وارد دارد یند خدا در ها  چیگر یها هم م یبهض(. س  هایدئ)آنرا ب  حال خرد رها هرده اس   یده ولیاها  را آفر

گرا  اگرچت   ید.م یبرس یم ب  خدائیتران یدند و ما هم مح خدا بریمثل مس... و  یب داده اس  ه  مهتقدند بردا و حافظ و گاندیها را فریلیامروم خ

 (1:11ا  یروم) (. یالحاد عال)شرد   یده نایآنها  د یدر مندگ یزین چیدر عال چن ی  مهتقدند ولیحیم مسیل و تهالیانج یب  وارد خدا و حت

لتتت و وترل و خترد و     ،  یدر سرگرخ  هار و فهالها هم آنق یبهض. سامد یخردش م یرسد آنرا خدا ینك  هر ه  هر چ  ب  فكرش میخ ص  ا 

باشتد    ید هار هند و آدخ خربیند انسا  بایگر ین مررد ندارند و میق و تفكر در ایخدا و تحق یبرا یه  وست (3:15ا  یپیلیف) خانراده خرد هستند

 .ح ندارندیمس یسیاا  ب  خر  خداوند عیل  ترب  و ایبا نجات برس یخراهد و هار ین را ام ما میباشد او هم حتاا ها یو اگر خدا

ده  و هت خ  ین خدا اها  و انسا  را آفریهند و ا ید مییچر  ه خ خدا ، عقل و وادا  ما  آنرا تا( 1:3ا  یافسس)هس    یم ه  خدایدان یاما ما م

 .میهند بشناس یم یش را مهرفخردش خرده  م او را آنگرن  ی  ب  ما داده اس  ، تا ما بترانین هدیمقدسش را ب  عنرا  بزرگتر

متا آشتكار    م ه  خدا خرد را بتر ینك  محتاایا یهنی. مین محتاج مكاشف  خدا هستیبنابر میسانشب  فلسف و با عقلاا   ماه م خدا رایتران یما نا

 (1ا  یعبران) .اده اس انجاخ د حیمس یسیو فرمندش ع ل  هتا  مقدسین هار را برسیهند و خدا را شكر ه  خدا ا

ده اس  ، وستر  یچ ه  ندیخدا را ه ":د یگر ین انسا  شد  ه خ خدا میها یم برایسابل شناخ  اس  و دوس  دارد ه  ما او را بشناس یاو خدا

 (13:1رحنا ی) "هاا  او را آشكار ساخ  . گان  خدا ه  در آغرش ودر اس  ی

او با انسا  شدنش هادرد مشتك ت متا   . هند یما عال م یبلك  برا (2:3اول وطرس )هند یا فكر مم یرا ن  فقط برایس  مین یتفاوت یب یاو خدا

ه خ ختدا  ( 1:11ا  یعبران) ن بردیگناه و مرگ و اهنم و لهن   را ام ب یهنیانسا   ین بدبختیتر یش  اصلیب ریصل یو بر رو( 1:12ا  یعبران)شد 
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  ما سد علم هرده برد، باطل هترد و بتر   ین برضد ما نرشت  شده و علیمراب سران ند سرضها را ه  ب آ  س ):دیفرما ین میچن "1:11ا  یهرلس" در 

روم یت ب بتر آنهتا و  یلۀ صلیوس استها و سدرتها را خلع س ح هرده، در نظر هاگا  رسرا ساخ  و ب یو ر. ا  برداش یخكربش هرده، ام میب میصل

 .(شد

 1 حتدود  واترد ( 13:13 یمت. )ن در دستا  من اس  یغلب  هرد و گف  تااخ سدرت در آساا  و مم س   چر  بر مرگین یفیمرده و ضه یاو خدا

 رد  هاس   ینیبرابر مم 1333د ماس  ه  سطرش یخررشحدود ارد ستاره دارند ه  هر هداخ ب  اندامه یلیم 133حدود ارد ههكشا  ه  هر هداخ یلیم

 یهستان  یح است  بترا  یمحكم بر  منده برد  مس یلیلد  یامروم سبر خال. ماس  ینشاندهنده عظا   و ا ل خدا دراد  یهاا درایلیم 3 دودح

 !اس  ه  چشم دارند 

 (3:11ا  یعبران) "اا  آورد ه  او هس  ید اید بایرا هر ه  تقر  ب  خدا اریم ": د یگر یه خ خدا م

 یواترد ختدا بترا     "!اال  در حضترر او بترده اخ    هاتین  متن  ":گف     ارا رد ادخدرم  آ "خدا وارد ندارد  ":گف   یواعظ   ب یمرد یروم

 .واضح و مشخص اس  یهنند امر یم یك  با او مندگیهسان

ا  یحیح و مست یمرگ  شاگردا  مست )وسف شده   یو هزارا  مندگ رنها شهادتیلی، م ارا  داده شده یرنها دعایعرض شده ، مل یرنها مندگیلیم

 یاریت ب":د یگر یا   میدر نام  خرد ب  افسس 1 یرس اسقف سر  اول انطاهیگناتیا. خراندند ینده سرود ورستش مرا  دریسر  اول ه  در مقابل ش

ا یت ، امترومه در دن ".گردانتد  یح مت یمس یسیع یاگرد واسهه  مرا ش یبم گردد، سهادتیرانات درنده در روخ نصیشاا سهادت مقابل  با ح یدعاها

نهتا  یتاتاخ ا ( .و وروتستا  و ارترده  وارد دارد ك یش و شبا  هاترلیر  هشیمل 1ك وارد دارد ، یباهره  وسف شده هاترل راهب  ر یمل 1حدود 

 . آنها برارد آورده اس  یدر مندگ یایرات عظیین تغیچن، ب  ناخ خدا  یقتیدهد ه  حق ینشا  م

رهانت  ابتدا    یه  م ییها افسان  یم، ام ویهرد یح را ب  شاا اع خ میمس یسیرا آنگاه ه  آمد ِ ورسدرتِ خداوندما  عیم"  :د یگر یوطرس رسرل م

 .ق یس  بلك  حقی  افسان  نیحیبل  مس (1:13اول وطرس )" میده بردیاو را ب  چشم د یایم، بلك  هبری  بردشده باشند نرفت

ح یمست  یست یز با خدا و وسرش عیم تا شاا نیهن یما لا  هرد ، آنرا ب  شاا اع خ م یم و دستهایدیم و شنیدیآنچ  د "د یگر یرسرل م یرحنای

 (1رحنا یاول ) "د یمشاره  داشت  باش

متن   یهت  رو  یزین چیمهاتر. ر سرار گرفتمیتح  تاث یلیدخ و خراندخ خیه خ خدا را شن یداشتم ، وسته   یز بهد ام دورا  گناه آلردیمن خرد ن

الزاخ روح القدس در من  برد  یطرر .هنند ینگرن  ه  اال  مندگید ایق  دارد ، مردخ نبایاگر خدا حق  كنیاق  برد  خدا برد  و یر گتاش  حقیتاث

را  ین آشتكار یت ب  ا یختم ه  مردخ خدایر یهردخ اشك م یب  آساانها نگاه م یوست. خدا آمدخ یفراوا  و با روح ترب  هار بسر یه  من با تشنگ

 "13:13ش یدایو"دانستم  ینجا برد و من نایاد بزنم او ایفرخراستم  یم. ن سالها ام او دور بردخیرند و متهجب بردخ چطرر من ایوت ینا

: م ینا  بگتر یترانم با اطا یو امروم م  (3:31رحنا ی) ق  مرا آماد هردیق  را شناختم و حقیگترد و من حق یمبارك  م یام آ  رومها اهسال و اال  

ر  یت ا) متن منتده است     یو ختدا  (1:11ارتائرس یدوخ ت)ا  آورده اخ ایدانم ب  ه  ا یو م( 1:13ا  یدوخ سرنت)م یگر یاا  آوردخ سخن میچر  ا

 (1:13ا  یپیلیف – 1:11ا  یافسس) .سرار دارد یزیو بر تخ  سرت خرد باالتر ام هر چ (15:12

 .هنند یاطاع  نا محب  و خالقشا  یشناسند و ام خدا یرا نا یقیحق ین اس  ه  مردخ خدایا بخاطر ایمردخ و دن یها یمنشاء بدبخت

 یثروت و مقاخ داشت  باشد ولت  ،دانش  ،حال انسا  هر چقدر علم .س ید نیصاحبش مف یسد ، برایننر یبا باشد ولیه  فرق الهاده م یآ  خردهار

 یمتت ) ".بدهتد ات ااودا  را ام دست   یح یا را ببرد ولیده دارد انسا  ها  دنیچ  فا". س ید نیش مفیصاحب و خدا یخدا را نداشت  باشد برا

13:13) 

ستن بتا  یك و میمشاره  نزد انگریشناخ  ب یم ولیقا بدانیات خدا را دسید تااخ خصرصیما شا. هند  یبا دانستن در مررد خدا فرق مشناخ  خدا

 .میهنت  یم و بتا او منتدگ  یت وبتا او راه ر  (3:5و  2:11ش یدایو)و نرح  م بلك  مثل خنرخیباشد ه  ما ن  فقط درباره او بدان( .3:3رحنا یاول )او اس 

بنابرین هم ذهن باید خدا را برسیل  هتا  مقتدس بشناستد و هتم    . خدا برسیل  م سات با خدا در چارچر  هتا  مقدس بدس  می آیدشناخ  

 .سلب در دعا خدا را م سات هند

 خدا تاذ و تافص
 خدا محب  اس  -1

                                                 
1
 Ignatius of Antioch (105-115) 
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د یت گر ی  هتا  مقتدس مت  ین آیمهاتر( 1:3رحنا یاول )اس   (قشع) خدا محب : د یگر یاما ه خ خدا م " سادخ قشع": د یگر یا میدن

و ( 3:13رحنتا  ی) "ابدیدا  یات ااویاا  آوَرَد ه ك نگردد بلك  حیه  ب  او ا گانۀ خرد را داد تا هریقدر محب  هرد ه  وسر خدا اها  را آن":

 ".ح در راه ما مردیم، مسیما هنرم گناهكار برد یگرن  ثاب  هرد ه  وست  نیخدا محب  خرد را نسب  ب  ما ا ":دیگر یم 2:3ا  یروم
 !؟مییم و او را محب  نناایب  بشناسمح یرر ماكن اس  ما او را ب  عنرا  خداخدا منبع محب  اس  و چط

 !؟نكرد یمندگ ، ما مرد یه  برا یهس یچطرر ماكن اس  برا

 !ح شد؟ید ه  گناها  شاا مسبب مرگ مسیاا  داریا ایآ

 .دشاب ام یشهار مندگ  سیابیم نیا( 2:12ا  یدوخ سرنت) ".هنم یاو مندگ یمن مرد تا من برا یاو برا" 

 .ما مثل ما نبرد ی   و بدبختهایگناهكارا  و ذل یبرا یدیچ امیاف  و هی ینجات نا یچ انسانیاگر خدا محب  نبرد ه

 .شرد یما مو آمرمش  یمحب  باعث تسل یشناخ  خدا

 

 اس  یخدا منده و ح -1

 .هرده اس  ه  او منده اس ها ثاب   یر مندگیید  دعا ها و تغیل  ه مش و مهجزات و نشان  ها و شنیخداوند بارها برس

اخ هترد و  یت روم سترخ ام مردگتا  س   ی، ول(13:13اعاال ) (انف و یروح ام بد  ن  نابرد ییادا) ما مرد یم ه  اگرچ  برایورست یرا م یما خدا

اخ خداونتد  یت بار در مررد س 133 ما شیب لیدر انج (.12:3ا  یاول سرنت)نفر ظاهر شد  233ش ام یكبار بر بینرب  بر افراد مختلف و  13حداسل در 

 .صحب  شده اس 

 .اراده و فكر دارد و  عال می هند  ،، احساس  مند ، می بیند ، می شنرد یاو حرف م.میمنده مشاره  داشت  باش یم با خدایریاد بگید یما با

 

 خدا سادر مطلق اس  -3

 ": د یگر یح خداوند میمس.هند یم یمهرف( لشكرها یخدا)رت یصباهره یو ( سادر مطلق) یق خرد را ب  ناخ الشادایخداوند بارها در عهد عت

ب  فراتتر ام  {حیمس} ":د یگر ین مین چنیا 1با  ا  یدر افسس( 13:13 یمت) " ن ب  من سپرده شده اس یسدرت در آساا  و بر مم یتاام

ر یت ز را میت چ و هات  . شترد  یاكن اس  ام آ ِ هسنده مین عصر و چ  در عصر آیه  چ  در ا ی ، و هر نامیرو و حاهایاس  و سدرت و نیهر ر

  "ز باشد،یچ سا سَرِ ها یهل یاو نهاد، و مقرر فرمرد ه  او برا یسدمها

تتا  ،  1ستتاد  آفتتا  در آستاا     یا ، داد  آ  ام صخره ، داد  نا  ام آستاا  ، ا یبام هرد  در)م خدا یعظ یهتا  مقدس ور اس  ام هارها

 .سادر مطلق اس  ام یادخ هند ه  خداوند یها  و ها  ثاب  م( هرد  مرده ها ح شامل منده یم مسیمهجزات عظ

ختدا آنقتدر    یز بترا یچ چیو ه 3خدا ماكن اس  یر ماكن اس  برایما غ یم آنچ  برایشرد بدان یشناخ  خدا ب  عنرا  سادر مطلق باعث م

 . م یسادر مطلق ببر ین خدایرر ام تااخ مشك ت خرد را ب  حضیتران یاا  میس  ه  نتراند انجاخ دهد و  با ایبزرگ ن

 

 خدا مقدس اس  -1

اهتا  ام  . سدوس، ستدوس ، ستدوس  "ند یگر یورستند و م یهند ه  فرشتگا  بطرر مداوخ او را م یآشنا م یسدوس  یه خ خدا ما را با خدا

هند  ید اع خ میهند و عهد اد ینا مآش یم و ور ا لیسدوس ، عظ یق ما را با خدایعهد عت( .1:3مكاشف   – 3:3ا یاشه) "ا ل او  ور اس 

ا  یت عبران) .مانتد   یب باسیسدوس ، بدو  گناه و بدو  ع یه  مثل ما انسا  شد و تجرب  هننده او را آممرد ول یسدوس با وارد ین خدایه  ا

1:12) 

ه  ن  فقط بتا تربت  نجتات    م یما خرانده شده ا (1:13اول وطرس ). دنشابز مقدس ین وا  ادنمرفخدا ن  فقط مقدس اس  بلك  اراده اوس  ه  

 (1:15ا  یغ ط – 1:13ا  یافسس) .مییایح در بیخرد رشد هرده ب  شباه  مس یاانیا یم بلك  در مندگیابی

                                                 
 
 یمن یملع ینابم مالعا سدقم باتک فده و استمنظور کالم خدا در این مورد عدم حرکت موقعیت زمین نسبت به آفتاب است چون کالم خدا به زبان روزمره مردم نوشته شده   

 .دشاب
 
 « .نزد انسان این محال است لیكن نزد خدا همه چیز ممكن است» : عیسي متوّجه ایشان شده، گفت 2 : 91متي   

 « .زیرا نزد خدا هیچ امري محال نیست 3 : 9لوقا 

 «.آنچه نزد مردم محال است، نزد خدا ممكن است»: او گفت 3 : 91لوقا 
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شرد ه  گفتار ما دروغ و هتردار متا    یم مهلرخ میهن یم ین حال در ظلا  مندگیم و در عیم با او متحد هستیاگر بگرئ":د یگر یه خ خدا م

 (1:2رحنا یل او) "نادرس  اس 

و گناه ترب  و بامگش  هرده و بر طبق اراده ودر و ب  سترت روح القتدس    یسدوس ، ام هر ناواه یم ه  ب  عنرا  فرمندا  خدایامروم عهد ببند

 .میداشت  باش یمقدس یمندگ

 

 م و بخشنده اس یخدا رح -2

 یمتا را نات   ( اهت انگ) یاگر خداوند سرضتها  (3و  1  یآ 111رر مزم – 3:11 یمراث) .ماند یچ ه  منده نایهرد ه یاگر خداوند بر ما رحم نا

 (3:13ا یروم) .میام خدا برد یابد ید ها  مستحق اهنم و دوریبخش

د یت با یدیت خدا نبرد عاسب  ما چ  برد ؟ بت  چت  ام   ییكریض و لطف و نیف م و اگریر بردی، هنرم اس(3:33رحنا ی)هرد  یاگر وسر ما را آماد نا

 شد؟ینبرد چ  م یهیافتاده در گناه شف یحیگناهكار و مس یم؟اگر برایهرد یم یمندگ

مزمترر  ) .دیت ناا یم و بخشنده اس  و با ما مطابق گناها  ما عاتل نات  یاو رح (3:32ا  یروم).خدا را شكر ه  او ما را تا ابد دوس  دارد  یول

133:13) 

 ، حورم او یو ااتامه دهت   (31:3مزمترر  ) میزیسلب خرد را بر م و بخشندهیو رح (12:13ا  یروم) دیام یم نزد خداید هستیو  اگر امروم نا ام

 .ما را شفا دهد مسا و  اور

 

 ر اس یر ناوتییخدا تغ -3

 "روم ، امتروم و تتا ابتد االبتاد هاتا  است       یح دیمس یسیع"و (3:3یم ه)  "رخیوت یل نایهره هستم ه  تبدیمن ": د یگر یه خ خدا م

 (13:3ا  یعبران)

ن اس  ه  ما را ین اراده او ایبا وارد ا .ر اس یر ناوتییق  تغی، عدال  و حق ییكری  ، رحا  ، نیصاو در سرت ، حكا  ، محب  ، اراده ، شخ

 !اوردیح خداوند در بیمس یسیباه  عر داده و ب  شییهر رومه تغ

بت    و ایاتا   گر بدو  هتدف ا. خراهد در ما هار هند و ما را عرض هند یم ه  او امروم میایاا  بین ایم با ایآئ یما هر مرسع ه  ب  حضرر خدا م

 .م هردیاف  نخراهیرا در یزیم مسلاا چیائیحضرر خدا ب

 

 خدا عالم مطلق و حضرر مطلق اس  -3

در هتتا   . دانتد   یمتا را مت   یامهتا یاو افكار و ن. داند یز و ها  ه  میز را در مررد ها  چیداند، او ها  چیما م  اهز را در مررد یاو ها  چ

مزمترر  . داند  یو مثب  ما را م یاو ضهف ها و سرات و نكات منف. دانم یتر را م ید هارهایگر یسا میهل 3ار ب  ب هف  ،  3و 1در با   مكاشف 

 یدر مررد متا مت   ز رایچ  ها  چ خدا را شكر ه  او اگر یول. را او ها  اا حضرر داردیس  میر نید ه  ام حضرر او فرار امكا  وتیگر یم 135

 . دهد یما ادام  م ب  محب  خرد نسب  ب  یداند ول

 (3:1دوخ سرنتیا  ) .میب  هاال برسان ی  را در خداترسیشرد ما سدوس یعلم و حضرر مطلق خدا باعث م

 

 :ج ینت
 :دیام خداوند با یشناخ  شخص یبرا

 .(میاس  استفاده هن هلیساد ییر ه  مررد تایم ام هتب خر  تفسیتران ینكار میا یبرا)م یم و درس  بفهایب  طرر مداوخ ه خ خدا را بخران :الف

 دیم بایه  بكن یریادما  نرود هر تفسی"

 .ل هااهنگ باشدیبا روح انج-1

 ".باشدو هااهنگ با اعتقادنام  های رایج هلیسایی سا ی  هلید ودرا  اولییمررد تا-1

 .میل  دعا داشت  باشیبرس یاان  ایاا  مشاره  صایبا خدا:   

م یاو سته  یزش را بشناستم و در رنجهتا  یرستاخ یرویح و نیخراهم مس یم ":هند  ین دعا مین چنیا یو خدمت یاانیا یورل  بهد ام سالها مندگ

 (3:13111ا  یپیلیف) ". ل شرخیز ام مردگا  نایق ه  شده ب  رستاخی،تا ب  هر طرشده، با مرگش هاشكل گردخ
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شناخ  خدا هاری اس  ه  ما تا آخر عارما   .مید در شناخ  خداوندما  رشد هنیشتر ما بایهردند چقدر ب ین دعا مینچنیو  اگر مردا  خدا ا

 .باید در آ  رشد هنیم

ك  ختدا را  یآنان" : دیرگ یم ادخ خ ه .م هردیم داش  و خدا را بهتر خدم  خراهیخراه یبهتر یحیمس یم، مندگیشتر خدا را بشناسیما هر چ  ب

 :(11:31دانیال ) .بزرگ خراهند هرد یه ، هارهاشد یشناسند سر یم
 


