
1 

 

 

 شناخت خدا

سلما خیر. زیرا که گفتن چنین کلماتی حاکی از این است که ما بهه  مآیا واقعا  می توانیم بگوییم که خدا را شناخته ایم؟  

طور قاطع و واقعی تجربه شخصی با خالق را به دست آوردیم و این اعالن ماورای گفتن یک سهری کلمهاو و یهک سهری     

ت یه ه اتفاقاو خاصی در زندگیمان اشاره کنیم که با اطمینان خاطر بگهوییم کهه واقع  شهادو ها است.آیا واقعا می توانیم ب

خدا را شناخته ایم؟ ممکن است اشخاصی پیدا شوند که از شناختی که از خدا دارند خشنود باشند و لذو هم ببرند اما به 

یچ مهی شهمارند. زیهرا کهه ایهن      راحتی نمی توانند اعتراف کنند که شکست های گذشته و ناراحتی های فعلی خود را هه 

شکست ها و غم ها را دنیا به ما می دهد و ما باید صادقانه اعتراف کنیم که آن ها روی مها ارهر مهی گذارنهد و باعه  مهی       

شوند که اغلب با ناراحتی و دلتنگی و افسردگی زندگی کنیم.این روال عادی دنیا است . اما در مورد مسیحیان کهال  خهدا   

ود این که تا به حال مسیح را ندیده اید او را دوست دارید و با این که اکنون ههم او را نمهی بینیهد بهه او     با وج "می گوید:

در واقع افکار منفی  (.1:8)اول پطرس "ایمان دارید و با شادی عظیم و پرشکوه که غیر قابل توصیف است شادمان هستید.

جایی در ذهن کسانی که خدا را می شناسند ندارد. کسهانی کهه   مانند : چه آدمهای بدبختی، چقدر سختی کشیده اند و... 

خدای واقعی را می شناسند درباره ی چیزهایی که از دست دادند غصه نمی خورند بر عکس کسانی کهه خهدای واقعهی را    

ی از می شناسند درباره ی چیزهایی فکر می کنند که به دست آورده اند نه دربهاره آن چهه از دسهت داده انهد. اتفاقها یکه      

علمای یهود وقتی به عیسی مسیح به عنوان نجاو دهنده و خداوند خودش ایمان می آورد این طور می گوید: هر چهه بهه   

آری ، عالوه بر این همه چیز را به خاطر امتیازی بسیار ارزنده تهر ،  نفع من بود آن را به خاطر مسیح ضرر محسوب کرد . 

ن می دانم. در واقع من به خاطر او همه چیز را از دست داده ا  و همه چیز یعنی شناختن عیسی مسیح ، خداوند خود،زیا

از انجها    کهه  را هیچ شمرده تا به این وسیله مسیح را به دست آور  و کامال با او متحد شهو . مهن دیگهر بهه نیکهی خهود      

شهده ا )یعنهی رسهتگار     مقرارو شریعت عاید می شود متکی نیستم، بلکه به وسیله ی ایمان به مسیح دارای نیکی مطلق

شد ( این نیکی بر ایمان استوار است  و از خدا سرچشمه می گیرد.)پس( یگانه آرزوی من این است کهه مسهیح را کهامال    

بشناسم و قدرو قیامت او را در وجود خود درک کنم و در رنجهای او شریک گشته و در مرگ همشکل او شو .)فیلیپیان 

تی متوجه شد که رستگاری و حیاو جاودان داشهتن فقها از طریهق ایمهان بهه عیسهای       (. این یهودی دیندار وق7-81: 3

بلکه طوری شده بود که حتی دربهاره ی آن هها فکهر     ،مسیح به دست می آید، بقیه چیزها نه فقا برایش بی ارزش شدند

درباره چیزهایی که برایش هم نمی کند چه برسد به این که برای آن نگران شود و غصه بخورد. در واقع هیچ انسان عاقلی 

زیان آور است با حسرو فکر نمی کند. اما متاسفانه بسیاری از مرد  که ادعا می کنند خدا را می شناسند مرتبا دربهاره ی  

 چنین مسائلی فکر می کنند و همین نشان می دهد که در واقع بسیار کم در راه شناخت خدای واقعی پیش می روند.

به واسطه ی عیسی مسیح بشناسهیم دلیهل بهر شهناخت خهدا      ه ما می توانیم خدای واقعی را حتی دانستن این موضوع ک

نیست. بسیاری از افراد خیلی چیزها درباره ی خدا می دانند اما این دلیل بر این که با خدای واقعی آشنا هسهتند نیسهت.   

واقعهی را مهی شناسهند وجهود دارد، بهه       زیرا در این نوع افراد آن شور و نشاط و آزادی و محبتی که در کسانی که خدای

ندرو دیده می شود.به این دلیل که حتی یک شناخت کم از خدا بهتر از داشتن آگاهی و اطالعاو فراوان دربهاره ی خهدا   

ختی از خدا نداشته باشهیم. بسهیاری هسهتند کهه     است. ممکن است ما درباره ی خدا مطالب زیادی بدانیم اما چندان شنا

ب های زیادی هم در این باره مطالعه کرده اند، شاید هم رسما در ناسی یا همان االهیاو عالقمندند و کتاعمیقا به خدا ش

محلی درباره ی حقایق الهی تدریس هم کرده باشند که البته همه این ها خیلی هم خوب است. اما عالقمندی به االهیاو 

حتی ممکن است مها   یست که خدای واقعی را می شناسیم.و درباره ی خدا دانستن و اطالعاو جمع کردن دلیل بر این ن

آگاهی زیادی هم درباره ی زندگی مذهبی داشته باشیم اما چندان شناختی درباره ی خدا نداشته باشهیم. مهذهبی بهودن    

انی هم دارد که مثهل او فکهر مهی کننهد و همهان      د و کتاب هایی را می خواند و دوستیعنی شخص موضوعاتی را می شنو

مذهبی نماز خواندن، روزه گرفتن و خیراو دادن و زیارو رفتن  و بقیه ی امور مذهبی را انجا  می دهد اما با ایهن   اعمال

که همه ی این فعالیت ها در جای خود مفید وقابل توجه است ولی آیا انجا  فرامین مذهبی ، حاال هر مرا  و اعتقادی که 

که اصول مذهبی را انجا  می دهد شناخت صحیحی از خدای واقعهی   می خواهد باشد ، دلیل بر این است که آن شخصی
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دارد؟ ما می توانیم در باره ی اعتقاد مسیحی مقدار زیادی اطالعاو کسب کنیم و در مراسم مختلف مسیحیان هم شرکت 

ان اصهل  بنابریه   کنیم ولی با همه این ها باز هم ممکن است فقا شناخت بسیار محدود وضعیفی از خهدا داشهته باشهیم.   

موضوع این نیست که آیا به االهیاو اشراف کامل داریم یا نه؟ نحوه ی صحیح برخورد با مشکالو را می دانیم یا نه؟ اصل 

موضوع این است  که آیا می توانیم با سادگی و خلوص نیت و صادقانه بگوییم که از روی تجربیاو واقعی زندگی ، خهدا را  

جربه ای از خدا، حوادث ناگوار و یا نداشتن دلخوشی های دنیوی برای ما کهه ایمهان   شناخته ایم و به خاطر این شناخت ت

دار به خدای واقعی هستیم ، کامال بی اهمیت است؟ اگر به این شکل خدای واقعی را هنوز تجربهه نکهرده ایهم هنهوز ههم      

زمهانی کهه خهدای     اشهته باشهیم.  احتیاج داریم که به شناخت عمیق تر از خدای واقعی پی ببریم و با او مالقاو شخصی د

و زمانی که خهدای واقعهی را    لطمه ها و صدمه هایی که به ما رسیده است اهمیت نخواهیم دادواقعی را بشناسیم دیگر به 

بشناسیم از این که اتفاقاو و زحماو در جلوی ما هستند نارضایتی ابراز نخواهیم کرد به خاطر این که چیهزی بهه دسهت    

از کهال  خهدا مهی      ری عالی است که تما  ناراحتی ها و زحماو در مقابل آن بی اهمیت خواهند شهد. آورده ایم که به قد

(. یعنهی کسهانی کهه    8::3آموزیم که کسانی که خدا را می شناسند قوی شده، )کارهای عظیم( انجا  خواهند داد.)دانیال 

سی که خدا را مهی شناسهد فقها بها حهرف و      خدا را می شناسند محکم خواهند ایستاد و وارد عمل خواهند شد. یعنی ک

تعارف این را ابراز نمی کند ، بلکه این شناخت از خدا را در عمل نشان می دهد. نمونه بسیار عهالی در کتهاب مقهدس در    

خداشناسانی که با او به اسارو برده شده بودند اصال با دنیای اطرافشهان   به ما نشان می دهد که چگونه او وزندگی دانیال 

زش نمی کنند بلکه با نیروی غیر عادی بر سر اعتقاد خود ایستاده و در مقابل همه افرادی که وفاداری خود را بهه خهدا   سا

 واقعی وفادار به خدا می مانند. چنین طهرز رفتهاری   از دست داده اند و با دنیا و امور دنیوی سازش کرده اند، خدا شناسان

به این دلیل صورو می گیرد که کسانی که خدای واقعی را می شناسند زمانی که می بینند که مرد   به طور مستقیم یها  

غیر مستقیم به خدا بی احترامی کنند  و به حقیقت وجود خدا حمله می برند به جای جا زدن و کوتاه آمدن ، حقیقهت را  

کنند و در این راه هر خطری را حتی به قیمت جان خود می خرنهد.   اعال  می کنند و تالش می کنند نظر مرد  را عوض

شرایا مکانی و اقتضای زمان فرقی ندارد  و مانعی بر سرراه ایهن   برای اشخاصی که شناخت واقعی از خدای حقیقی دارند

عهی را مهی   کهه خهدای واق   یگری می آید. قبل از ههر چیهز کسهانی   افراد نیست، زیرا قوو و قدرو خدا شناسان از جای د

زیرا شناخت خدا باع  می شود که با تما  قوو  ،شناسند دعا می کنند و غیرو و فعالیت آن ها برای جالل خداوند است 

و نیروی خود برا ی  تحقق یافتن اراده ی خدا دعا کنیم و هر قدر بیشتر خدا را بشناسیم ایهن نیهرو ههم در مها بیشهتر و      

را می شناسند نه تنها قدرو عظیمی برای انجا  خواسته های خهدا دارنهد بلکهه    کسانی که خدای واقعی  بیشتر می شود.

کسانی که خدای واقعی را می شناسند افکار بزرگی درباره ی خدا دارند . با هم نگاهی به افکاری که دانیال نبی دربهاره ی  

خدا تا ابد سپاس بهاد  زیهرا حکمهت و     بر نا  "خدا ی واقعی داشت می اندازیم کال  خدا از زبان دانیال این طور می گوید:

توانایی از آن او است ، وقت ها و زمان ها در دست او است و اوست که پادشاهان را عزل و نصب می کند . اوسهت کهه بهه    

حکیمان حکمت و به دانایان، دانایی می بخشد. اوست که اسرار عمیق و نهان را آشکار می سازد. او نور است و آن چهه را  

ای خداوند، تو خهدای بهزرگ و مهیهب     "( و ادامه داده می گوید: ::-1:: :) دانیال "ریکی مخفی است می داند.که در تا

هستی. تو همیشه به وعده هایت وفا می کنی و به کسانی که تو را دوست دارند و اوامر تو را اطاعت می کنند، رحمت می 

آن ما زیرا به تو گناه کرده ایم... اما تو بخشنده و مهربان هسهتی  نمایی. ای خداوند ، عدالت از آن  تو است و شرمندگی از 

می بخشی... بلی همه ی ما به تو گناه کرده ایم و تو که مراقب کارهای ما بودی ، مها را   و کسانی را که به تو گناه کرده اند

آیا مها نیهز بهه    ( 84و 88و  9-7و  4: 9) دانیال "ه کردی زیرا تو ای خداوند، خدای ما، همیشه عادالنه عمل می کنی.یتنب

همین شکل درباره ی خدا فکر می کنیم؟ آیا دعاهای ما نمایانگر این هست که ما هم همان دیدگاه دانیال نبهی را نسهبت   

به خدای واقعی داریم؟ آیا این درک عالی از عظمت و قدوسیت و کمال اخالقی و وفاداری و مهر و محبت خدا باع  شهده  

دانیال نبی فروتنانه متکی به خدا باشیم و ترس و احترا  الهی را در خود احساس کنیم و مطیهع اوامهر او   که ما هم مانند 

 باشیم؟ پاسخی که ما به این سواالو می دهیم نشان می دهد که تا چه حد با خدای واقعی آشنایی شخصی داریم.
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وصی برخوردار هستند. می شهود گفهت کهه    هم چنین کسانی که خدای واقعی را می شناسند در خدا از رضامندی مخص 

عالی ترین آرامش را کسانی دارند که کامال اطمینان خاطر دارند که نه فقا خدای واقعی را می شناسند بلکه توسا خهدا  

هم شناخته شده اند و در واقع ارتباط شخصی با خدای زنده دارند و این ارتباط شخصی به خاطر رابطه ای که خهود خهدا   

مسیح با ایمان داران برقرار کرده است وجود دارد. این رابطه به این دلیل نیست کهه در مها چیهزی وجهود      توسا عیسای

دارد که باع  برقراری این رابطه می شود، بلکه این ارتباط را خود خدا به خاطر خوشایندی خودش برقرار می کند و ایهن  

ند که خدا به ایمان داران بهه عیسهی مسهیح توجهه ی     ارتباط شخصی با خدا از طریق عیسی مسیح این را تضمین می ک

مخصوصی در این زندگی و در ابدیت خواهد داشت و بارزترین نشانه این ارتباط صلح و آرامش خاصی است که بهه وجهود   

چون از راه ایمان درحضور خدا رستگار شهده ایهم از صهلح و     "می آید. کال  خدا درباره ی این آرامش این طور می گوید:

چرا کسانی که خهدا   (.8:1)رومیان "مش با خدا که به وسیله ی خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره مند هستیم.آرا

را توسا ایمان به عیسی مسیح می شناسند از چنین صلح و آرامشی بهره مند هسهتند؟ بهرای ایهن کهه کهال  خهدا مهی        

رند)دیگر( هیچ محکومیتی وجهود نهدارد زیهرا آن چهه  کهه      با مسیح عیسی به سر می ب  برای کسانی که در اتحاد "گوید:

بهه صهورو انسهانی کهه     را شریعت به علت ضعف طیبعت نفسانی نتوانست انجا  دهد خدا انجا  داد. خدا عیسهی مسهیح   

جسمانی و گناه کار است برای آمرزش  گناهان بشر فرستاد و بهه ایهن وسهیله گنهاه را در ذاو انسهانی محکهو  سهاخت،        

روح خدا با روح ما با هم شهادو می دهند که ما فرزندان خدا هسهتیم و حهاال کهه فرزنهدان او هسهتیم در آن       )حاال(پس

صورو ، وارث و هم ارث با مسیح نیز هستیم. پس همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و بهه حسهب اراده   

را کامال رستگار یا نیک محسوب کرد و نیکان را نیهز جهاه و   ی او خوانده شده اند در کار هستند. زیرا خدا خوانده شدگان 

بر ضد ما باشد... چه کسی برگزیدگان خدا را مهتهم خواههد    که جالل بخشید، پس حال که خدا پشتیبان ما است کیست

ا و ین دار  که نه موو و نهه حیهاو نهه فرشهتگان و نهه نیروهه      ما را از محبت جدا سازد؟ زیرا یقکرد؟ چه کسی می تواند 

قدرو های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا ، نه قدرو های آسمانی و نه بلنهدی و نهه پسهتی  و خالصهه     

)رومیان "هیچ چیز در تما  آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد.

از این که بتوانیم آن طور  باید خدا را بشناسیم باید اول اعتراف کنهیم   قبل (39-31و 31و 38-31و 1:و 87-81و3و8: 1

که خدا را آن طور که واقعا هست نمی شناسیم وبعد حاضر باشیم شناخت خدا را با استاندارهای دنیهوی و آن چهه بها آن    

قلب های ما را تفتیش کنهد   بزرگ شده ایم محک نزنیم بلکه با استاندارد های الهی بسنجیم و از خدای متعال بخواهیم تا

 تا آن چه در نهان است آشکار شود و ما به شناخت واقعی خدا پی ببریم و تجربه ی شخصی با خدای زنده داشته باشیم.

وقتی با چنین اشتیاقی در پی شناخت خدا باشیم، آن زمان است کهه خهواهیم دیهد خهدای نادیهده خهودش را بهه طهور         

را آن طور که کال  خهدا معرفهی مهی     مکشوف نموده است و وقتی عیسی مسیح مخصوصی در شخص عیسی مسیح به ما

عیسهی مسهیح مظههر خهدای نادیهده       "کند بشناسیم در اصهل خهدای واقعهی را شهناخته ایهم چهون طبهق کهال  خهدا:         

( . زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بود افهراد عهادی ماننهد مها را دعهوو مهی کهرد کهه بها او          81:8)کولسیان "است.

مصاحبت داشته باشند و کسانی که به دعوو او لبیک می گفتند در همان حالی که با او آشنا می شدند هم از طریق او با 

خدای واقعی آشنایی پیدا می کردند. چون اراده ی خدا بهر ایهن تعلهق گرفهت کهه عیسهی مسهیح دارای الوهیهت کامهل          

 در میان ما نیست ولی  در روح در کنار ما حاضر است. (. البته امروز عیسی مسیح ، در جسم 89:8باشد.)کولسیان 

ما همین امروز و در همین لحظه می توانیم خدای واقعی را از طریق عیسی مسیح بشناسیم و با ایمان به عیسهی مسهیح    

 (.81:3به عنوان خداوند و نجاو دهنده خود رفته رفته به معرفت کامل خدای واقعی برسیم.)کولسیان 


