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 ماتی تعلیم مقدّ 
 خداي پدر   : 2درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

  م ی که دار ینیدرح ، یحی مس يهاآموزه  یاساس ي هاه یخودمون از پا ي، در مطالعهجلسه  نیا تو
اعتقادنامه بپردازم. در   نیشهادت ا نیبه اوّل  خوامیم م، یکنی رسوالن رو دنبال م ياعتقادنامه 

  ن، رسوال ي. خب، اعتقادنامه مینگاه کرد مان یداشتن و اعتراف ا مان یبه مفهوم ا یقبل يجلسه 
به  " شه؟ی مطرح م  یبعد از اون، چ ؟ ی، خب بعدش چ"دارم  مان یمن ا": شهی شروع م  ي طورن یا

  ت یّاعتقادنامه، به اهم نیشهادت ا نیاوّل  ، یعنی ".نیپدر قادر مطلق، خالق آسمان و زم يخدا
 .شهی پدر مربوط م يخدا  ی و اساس ي محور

  ي وجود داره؟ من به خدا  جان ی ا يز یچ نیپدر؟ چرا چن يکه چرا شهادت به خدا  نه یسوأل ا حاال
خُب، از همون    ه؟ ینظر شما چ  شه؟ی م  دهید  هیاوّل   يها کلمه در اعتقادنامه   نی دارم. چرا ا  مان ی پدر ا

به    آگاهانه کامالً    ی حیمس  يکه در قرن چهارم برگزار شد، جامعه   هیقین   ي شورا  ازش یپ  ی ابتداء، حتّ
پدر   يمن به خدا " کنه، ی م  دایاعتقادنامه چگونه ادامه پ نیکه ا نیباور داشت. توجّه کن ثیتثل

:  میشهادت جداگانه دار کی بعدش  " .حیمس یسی او، خداوند ما ع ي گانهی دارم. و به پسر  مان یا
اعتراف   ثیلبه هر سه شخص تث ه، یاوّل  یمان یا ي هیان یب  نی القدس! پس در ادارم به روح  مان یا
  ي داره. چند لحظه  ثیتثل ينه یدر زم ياد یز ییبار معنا طرف، ک یاشاره به پدر از  یعنی. شهی م
موضوع هست که چرا اصطالح   نیا يهم برا يگرید لیدل  یول  گردم، ی موضوع برم نیبه ا گهید
خُب،   ه؟یطورن ینظر شما چرا ا. بهشهی م دهیبرجسته د یلیخ ، یحیمس مان ی ا يهاه ی پادر  "پدر"

با توّلد علم   م، یقرن نوزدهم رو شاهد هست یش یظهور آزاداند کهیی دوباره در قرن نوزدهم، جا
  ي وجو جست  ي برا یعنوان مثال، تالشوجود اومد، بهبه  وستهیتالش پ نوعک ی ، یقیمذاهب تطب

 .نی د تیّماه

  ی فتگ یش کهی داره؟ کسان  رهیو غ یی بودا ن ییآ ای  تیّ هودی ایبا اسالم  یچه وجه مشترک تیّحیمس
از دست داده بودن،  یمقدّسکتاب  تیحیمس یع یخودشون رو نسبت به ظواهر مافوق طب

  ت، یّحیمس يجوهره  گفتنی که متفکّران بهش م  يزیبه چ ا ی یحیمس مان ی به مرکز ا خواستنی م
 ي در آلمان منتشر شد که درباره  ژهیودر قرن نوزدهم، به يادی ز یلیخ يهانفوذ کنند. کتاب 

  ت یّماه يدرباره  یکتاب  ای رباخیِفرو کی نام لودوبه ياسندهیمثل نو کرد، ی صحبت م  نید تیّماه
  ی عن ی، "وجود" ای  ”vasion“ است؛ " vasion" جان یکار رفته در ابه  یِآلمان  ي. و کلمه تیّحیمس

  ن ی بود؛ ا یی گرالیبودن، تقل انشیمنتقد ب  يبعد ن یکه محقّق ی. تالش تیّحی مس يذات و جوهره 
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طور  به ن، ید کهن یا -میکنی م دایکه ما در پ يز یمخرج مشترك چ نیتربه کوچک  دن یرس یعنی
و  شهی منتشر کرد که هنوز هم چاپ م  یهارناك در قرن نوزدهم، کتاب . مثالً هیدرمورد چ یکلّ
رو    تیّحیو مس  "ست؟یچ   تیّ حیمس"کتاب ساده و کوچک با عنوان    کی  ت، هس   رگذاریهم تأث  یلیخ

و مهمّ دارن:   یشهادت اصل ایخالصه کرده که دو اعالن  یاساس  اریبس يها مخرج مشترك  نیدر ا
که پدر بودِن خدا و   گهی ها. اون مشمول انسان جهان  يدرشمول خدا، و براپدر بودِن جهان 

به دالئل گوناگون،    ن، یدراست   تیّحی هست. خب، مس  دی عهد جد  ی اساس  غام یها، پانسان   يبرادر
  ل یتما   لیتقل  نیکه ا  نهی از دالئل ا  یکی.  دهیواکنش نشون م  ل، ینوع تقل  نیبه ا  ینیبا بدب   ینوعبه

  ش یسؤال پ نیا ست، ین  نی رو مبهم کنه، امّا فقط ا تیّ حیمس گرید یاتی از عناصر ح یداره بعض
شمول  جهان  ي شمول خدا و برادرمقدّس پدر بودِن جهان  تابدرسته که ک نی ا ا یکه: آ ادیم

  ي اعتقادنامه برا کی عنوان اونو به نگ، یچان  ي اِلِر ام یلینه؟ و  ا ی دهی م میها رو تعلانسان 
  ی شمول به بخش صورت جهان ها به انسان   ي داد و تفکر پدر بودِن خدا و برادر  میتعل  یی گراوحدت 

 .شد  لیتبد  یغرب   یاز سبک زندگ

  ا یخدا  ی پدر بودِن جهان  يدرباره  ي زیدهنده باشه اگه بگم کتاب مقدّس چبراتون تکان  دیشا
که پدر بودِن   نیکن  دایدر کتاب مقدّس پ  ییجا  نیتون یم  ای. آدهینم  میها تعلانسان   یجهان   يبرادر
دست  به  نشیاز آفر شهی هست که م یاستنباط نیخب، ا اریبده؟ بس میشمول خدا رو تعلجهان 
  لسوفان یقول از فبا نقل  خیمر  يدر تپه   بارک یپولس رسول    ست، یاستنباط ن   کی فقط    نیو ا  آورد

اند که از نسل  گفته   زیاعران خود شما ن از ش  یکه برخچنان ".  کنهی موضوع رو مطرح م  ن یا  ، يویدن 
  ، وجود داره که کتاب مقدّس  میرمستقیحسّ غ  نی هاست، اانسان   يخدا خالق همه   یعنی  ".مییخدا

  يهاست، پس مطمئناً، او پدر همه انسان  ي که خدا خالق همه  گهیو م کنهی استنباط م
  ن یکه اگر ا کنهی م جادی فکر رو ا نی نادر هست و ا ار یبس ينشانه  کی  ن یهاست. امّا ا انسان 
  ده ی کتاب مقدّس د يدر هر صفحه باًیتقر دیهست که با يزیهست، پس چ تیّحیمس يجوهره

به قسمت دوّم    خوامی بدم، اجازه م  ح یتوض  ترشیموضوع ب   نی ا  يکه درباره اون   ازش یپ  یبشه. ول 
 م؟یخون ی م  نویکتاب مقدّس ا ي ا. ما در کجاهانسان  يشمول همه جهان  ي برادر یعنیبپردازم، 

شمول  جهان   یگی . کتاب مقدّس، همسادهینم  میها رو تعلشمول انسان جهان   يکتاب مقدّس، برادر
من هستن و من   گان یها، همسا انسان  يکه همه  گهیوضوح مبه  یسی. عدهی م میلها رو تع انسان 

رو   امه یمن فراخوانده شدم که همسا کهنی برعهده دارم. ا یفیوظا گانمی در برابر همسا
کلمات باشه که    یبا معان   يفقط باز  نیا  دی: خُب، شانیگی خودم دوست داشته باشم. م  ياندازه به

  د، یکار دارم. در عهد جد ن یا  يبرا ی لیامّا من دل  م، یشی قائل م  ز یتما  دران، و برا گان یهمسا  نیب 
  ، یح یدر قلب اعترافات مس ، یعنیهست.  یاز مشارکت انسان  یخاصّ  ارینوع بس ، يمفهوم برادر
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 يمعنابه  یعن یخداست.  يگانه ی پسر  یسیخواهم گفت، ع گهید يطور که تا چند لحظههمان 
طور  است. و ما به  یسی خدا پدر ع ژه، یو یشکلبه  یعنی داست، پسر خ یسیع يفردمنحصربه

درواقع، کتاب  م، یشی خدا نم  يانسان، وارد خانواده  کیوان عنفقط با متوّلد شدن به ، یع یطب
فرزند خدا بشوم،   کهنی ا يامّا برا ست؟ین  طورن یا م، یکه ما فرزندان غضب هست گهی مقدّس م

  ی پدر به فرزند خواندگ  يدر خانواده  ، یس یع ی عن ی گانه، یمون با پسر رابطه يجه یدر نت دیبا
پسران    شوند، ی م  ت ی: آنان که از روح خدا هداگهی کتاب مقدّس م   گه، ید  ي . در جامیبش  رفتهیپذ

طور خاصّ در  در زبان کتاب مقدّس، به گه، یفرزندان خدا هستند. به عبارت د ای خدا 
  ژه یو يجنبه  ي و متعاقباً برادر يو پسر  ي در پدر يفرزند  يرابطه  نی به ا ، يهود ی  يهاي بنددسته
القدس، در  توّلد تازه از روح  قیطرو از  ح یبه مس مان ی سبب اداده شده. ما به  وندیپ ی و خاص 

  ي پدر  ا یشمول،  جهان   ي برادر   ي. پس اگر درباره میشد  رفته یپذ  ی خدا به فرزندخواندگ  يخانواده
به خودش، مبهم   نیمؤمن ي برا ح یرو که مس خاصّ ار یبس يرابطه  نیا م، یشمول صحبت کنجهان 

 .میکنی م

  ک ی  یعنوان پدر مورد خطاب قرار داده. امّا وقت هست که خدا رو به  یی هازمان  ق، یعهد عت در
  40، 30 دی نوع روش متفاوت و مناسب، شا نی چند گرفت، ی م  ادیدعا کردن را  ، يهودی  يبچه

مناسب هست   گفتی دعا کند، م خواست ی م یکه وقت آموخت؛ی خطاب کردِن خدا م يروش را برا 
.  ستین  حیصح ي گریشکل مورد خطاب قرار بدم، و خطاب کردن خدا به شکل دن ی خدا رو به ا

.  نی خود صحبت نکن  نی با والد  یاحترام   ی که با ب   میدی م  اد یمون  طور که به فرزندان درست همون 
  " دکتر"استاد دانشگاه رو با عنوان    ای   "شیجنابِ کش"خادم را    کی که    میآموزی و م   ن ینباش  ادبیب 

  ی مناسب يهاوجود داشتن که شکل  ياشده  نییتع  ن یپس عناو نا؛یمثل ا ییزهایو چ م یخطاب کن
شکل اشاره به خدا با عنوان پدر، به  يبرا یو شخص میخطاب کردِن خدا بودن. شکل مستق يبرا

  ات یّبا جزئ ، یشناسحیمس ي. ما در مجموعه شهی نم  دهی د يهودیفهرست  نیا  يتو  یقابل توجّه 
  نه یا تیّو واقع  کنم، ی هم مطرح م جا ن یدوباره اونو در ا یول  م، یپردازی موضوع م  ن یبه ا  ترشیب 

  ي کدوم از اسناد و مدارك عبر چ یدر ه ای قیعهدعت يجا  چ یکه در ه دوننی ها نم که اکثر انسان 
با عنوان پدر   یطور شخصخدا رو به  ماًیکه مستق میکنی نم  دایرو پ يهود یشخص  کیموجود، 

استثناء   ک یو البتّه با  ا؛ یتال یدر ا ح، یهزار سال بعد از مس یعنی ، يالدیخطاب کنه، تا قرن دهم م
از    يار یثبت شده؛ بس  خیاون در تار  ی که زندگ  کمیدر قرن    ل، یاز جل  يهودی  یراب   کی   -برجسته  

دعا، خدا   کیمعلّم، جز  ن یا ي اونم ثبت شدن، در هر کدوم از دعاها یو خصوص  ی عموم  يدعاها 
 .یسیع  ه؟ یک لیاهل جل زیاسرارآم یراب  ن یعنوان پدر خطاب شده. ابه  ماًیمستق

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

4 

  ی سیع دن یدی م یوقت کردن ی تعجّب م  یلیخ یس یع نی که معاصر نهیمطلب ا نیا ان یاز ب  لمیدل 
محکوم    ي برا  یکاف  لیدل   کی   نو یاز دشمنانش ا  یواقع، بعض. در  کنهی پدر خطاب م   ماً یخدا رو مستق

هر  یوقت  ن، یگوش کن ان یحیمس یگروه  ي. امّا اگه به دعا دونستنی م ییبه کفرگو  یسیکردن ع
  " پدر"خودشون رو با گفتنِ   يدرصد اونا، دعا 90از  ترشیکه ب  نیمطمئن باش کنه، ی م اکدوم دع 

شده که کامالً بهش   يقدر عادّ متداول هست؛ اون  ی لیما خ ن یامروز در ب  ن ی . پس اکننی آغاز م
  ت یّاهم  ن، یچن. همکنهی خدا رو پدر خطاب م   یسی که ع  میدی نم  ت یّاهم  یل یخ  گهی و د  میعادت کرد

،  "دیدعا کن گونهن ی ا د، یکنی دعا م  ی وقت"فرمود،  ی سی. عمیریگی م دهی رو هم ناد ی ّبان ر ي دعا
هستم    يهودی  نیکه من اوّل   نهیکه من انجام دادم، ا  ي«کار :  گهی م  یسی. ع "پدر ما   يا"  ؟يطورچه 

بزرگ کردم، و اآلن هم از شماها دعوت   ينوآور کی و  یکار اساس  کیکار رو کردم. من  نیکه ا
  ن ی تون ی . شما هم منیبش  م یکه من با پدر دارم، سه  ي و فرزند  ی شخص  يرابطه  ن یکه در ا  کنمی م

  که ن یخاطر انسان بودِن ماست، ا صرفاً به  ن یا می اگه فرض کن ن، یدون ی پدر. امّا م  نیبه خدا بگ
شمول  جهان   ي شمول خدا و برادرمذهب، پدر بودِن جهان   ت یّماه  کهن ی ذات ما شکل گرفته، ا  ي تو

در حضور خدا و گفتن    ستادن یا  ي برا  ی سیدعوت ع  ت یّاز اهم  صورتن یهاست، در ا انسان   يهمه 
برداشت کرد که پدر به   طورن ی ا شهی خوب، پس م اری. بسنیبه خدا، غافل شد "پدر  ي اَّبا، ا"

  ي مفهوم، همون رابطه  نی ا – میریبگ ده یناد دیکه نبا کنه، ی از اون اشاره م ي گریو ُبعد د ثیتثل
 .هست   یفرد و شخصهست که منحصربه يفرزند

  ي و فرزند  یشخص   يرابطه  کی رو باور داره  که ما باهاش    مندت ی شخص  يخدا   کی وجود    ت، یحیمس
موضوع،   نیکه ا  کنمی . دوباره عرض ممیکنی دعا نم  یهان یذرّات ک  قی. ما به حضور اسرار عممیدار
  یی خدا م، یکنی که ما پرستش م ییخدا  یعنی شه، ی گرفته م  دهیقدر ساده هست که غالباً ناداون 

نفر   کی و به  میخودمون بگرد يجامعه  ي اگه تو یداره. ول  یشخص  خ یتار ک ینام و  ک ی که  سته
نشون داده  هاي ریگي رأ ش، یسال پ 10که  میشی متوجّه م نویا ؟يدار مان ی به خدا ا ایکه آ میبگ

  د ییخدا رو تأ ی شرکت کرده بودن، باور به نوع يریگي که در رأ  یی هایی کایدرصد از آمر 98که 
 .ن کرد

ما   یباالست، ول  یلیخ ت یاکثر کیهنوز هم  یکرده. ول  دایدرصد کاهش پ 95آمار به  نیا اآلن، 
  ن ییسؤال، تع   ن یا  دن ی پرس  يوه ی. امّا شمیگذشته رو از دست داد  يدرصد از خداباوران دهه   3

 .پاسخش هست ينحوه  يکننده

  مان ی از قدرت برتر ا ی به نوع ا یآ ، يدار مان یو برتر ا ی وجود عال  یبه نوع ای آ"من بپرسم:  اگه
از اون نشأت   زیکه همه چ یعنصر ازل  ی نوع ، یآسمان  يانرژ  ، یهان یقدرت برتر، ذّرات ک -ي دار
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  مان یپدر ا  يبه خدا   ایکه: آ  نهیا  گهینوع سوأل هست. حاال سؤال د  کیو    زیچ  کی   نیا  "ره؟یگی م
  ک ی اسم خاصّ و  کیکه  ییخدا ، يدار مان یا "هوه ی" به  ایاست. آ یشخص يخدا کی  نی ا ؟يدار
  ی واقع   يرفتار   ينظر من، اگه ما الگوها . به نهیتفاوت موجود در جهان همداره؟ تمام    ی شخص   خ یتار

درصد    95  -  رهیپذی رو م  ي نظر  يکه خداباور   مینیب ی رو م  یفرهنگ  م، یکن  یمون رو بررس فرهنگ 
  ی عمل   یی خدای . ب رن یپذی را هم م  یعمل  یی خدای ب   ی دارند؛ ول   مان یبه قدرت برتر ا  ینوعبه   هاآدم

که انگار خدا وجود   نیکن  ی زندگ يوجود نداشته، طور  یی که انگار خدا  ن یکن ی زندگ يطور  یعنی
 .نداره

  ک ی رو به  مانشی قاطعانه داره ا کنه، یم ان یرو ب  مانشی ا يه یاعتراف اوّل  ، یح یشخص مس یوقت
  .کنهی که پدر ماست، اعالم م یشخص  ي خدا

  ي همه  نیخب، از ب  اریمن داره. بس  ی با من و با زندگ یم یصم يااون رابطه  کهن یا  یعن یمن،  پدر
  مثل –کار رفته به يبعد يهاو اعتقادنامه  قیخدا در عهدعت يکه برا یفیصفات و اصطالحات توص 

  عتراف ا   نیتری به اساس   ی وقت  ره؛یعالم مطلق، حاضر مطلق وغ  ر، یرناپذییتغ   ، یدن ی ناد  ، يو ابد  ازلی
  ي دارم به خدا  مان یمن ا"شده:    فیتوص  طورن یخدا ا  مینیب یم  م، یرسی رسوالن م  يدر اعتقادنامه 

اصطالحات   يهمه  نی. از ب مینیب ی هم اونو م ینماد روم نیتری می و دوباره در قد "پدر قادر مطلق
  ن یاوّل  میتنظ يمورد، برا نی که چرا ا کنمی کار برد، تعجّب مخدا به  يدرباره شدی که م یفیتوص

پدران   ای هاارك یباشه که در دوران پاتر ادتون ی. "پدر قادر مطلق يخدا" اصل انتخاب شده. 
شناخته   یمختلف نیو عناو ی خدا با اسام  ل، یاسرائ یباستان  يها در سنّت ق، یدر عهدعت هیاوّل 

هم   يگرید یسام بود. امّا با ا "که هستمهستم آن " ایو  "هوه ی" ه اسم برتر خدا، که البتّ شدی م
داشت، اسم    تیّ اهم  یلیکه در اون دوران، خ  یاسام   نیاز ا   یکی، و  "میاِلوه". مثالً،  شدی خطاب م

 میمثل ابراه هاارك یرو در دوران پاتر یالقاب و اسام نیا کنم، ی بود. دوباره عرض م "ي اِلشدا"
  ی عنی  ها، ارك یکه متعلق به دوران پاتر  وبیّ و در سراسر کتاب ا  میدر دوران ابراه  یعنی  م، ینیب ی م

 .هست   عقوبیو اسحاق و  میزمان ابراه

قوّت و قدرت از    ی که تمام   ی کس  ای هست؛    "ابدیی م   الیکه است  یکس "  يمعنانام خدا به   ا یلقب    نیا
  .آِن اوست

  ی کتاپرستی، توجّه رو به  "قادر مطلق"بود که اصطالح    جیبرداشت متداول، را   نیا  م، یقد  يایدن   در
باشه؟ درست   یکتاپرستیاعتراف به  دی، با"قادر مطلق". به نظر شما، چرا اصطالح کنهی جلب م

 .ستیکس با اون برابر ن  چیچون ه  ن، یحدس زد
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کار  رو به  یاصل علم  کی کردن و  جادیرو ا  یمذهب خیمکتب تار  ، ینوزدهم منتقد قرن  محقّقان 
  ن ی بود، و ا  رگذاریکرد و تأث  دای گسترش پ  یلیقرن نوزدهم، خ  یگرفتن که در فرهنگ تمدّن غرب 

و علم سکوالر،    تیّحیمس  نیب   يکه مناظره  کننی اصل، مفهوم تکامل بود. اغلب اوقات، مردم فکر م 
  ، یفکر قرن نوزدهمروشن يایدر دن  یدر تکامل تمرکز داره. ول  یشناسست یموضوعات ز  يور

  ی شناخت ست یز  يتوسعه رامون یبه سؤاالت پ گهیعبارت محبوب و مُد روز شد و د کی تکامل، 
عنوان نمونه،  به نایبودن. ا يریگدر حال شکل  ی تکامل   يهااز مجموعه  یمحدود نبود. انواع مختلف 

 سم ینیدر دارو  نو ی. ما اگرفتنی هِگِل سرچشمه م ک یفردر  يدهیچیپ  اریبس یف لساز نظام ف
  ي برا  نیچن. هممینیب ی م   رهیو حکومت وغ  یاسیس   ينسبت به تئور   دگاهشی اِسپِنسِر و د  ی اجتماع

  ي الگوها  يهمه  یعنی ز، یبود که: همه چ نیا هیپا يهیو فرض شدی کار برده ممذاهب هم به 
  ا ی باشه  ی شناسستی اجتماع، چه ز ي هاجنبه يها، همه فرهنگ  ل اَشکا ي همه  ، یزندگ
  ي رو یپ  یکسان ی   يشون از الگوهمه   گه، ید  زیهر چ  ایباشه و    ياقتصاد  ای  ، یچه حکومت   ، یشناسروان 

  ن ی است. ا  ده یچیاز رشدِ ساده به پ یکه ناش  يزیهر چ ي حرکت رو به باال در جوهره ک ی کنن؛ی م
با  ان ی اد يکه همه  طورن یا یعنیاتّفاق افتاد،  ینید يتوسعه بود که در  يزیهمون چ يتئور

شروع   ي باورداربا اعتقاد به جان  نی بود: د نی ا ه یساده درمورد خدا آغاز شدن و  نظر يهاده یا
  ، يچندخداباور   ا ی  ی سمیسمت هنوتئ و  بعدش هم به   ره، ی م  ش یپ  ییسمت چندخداو بعد به   شهی م

 .رسهی م  یکتاپرستی و عاقبت به 

  خ یوارد تار   رترید  یلیخ  ، یلیهست که خ  يزیخدا، چ  کی اعتقاد به    ای  یکتاپرستی:  نهیا  هینظر  پس
 اءیتا زمان انب يز یچ نی بوده. چن هودی خ یکه  متعلّق به اواخر تار گنی م ی جهان شد. منتقدان حتّ 

آدم   یبوده. اونا باور ندارن که موس  ومدهین  الدیاز مدر قرن هشتم و هفتم قبل لیاسرائ
  ند یفرا نی اونا هم هم گن، ی . بلکه مرهیبود وغ کتاپرستی میبوده؛ باور ندارن ابراه ی کتاپرستی
 م؟ینیب ی رو م  ي دارباورروزها کجا جان  نیا ه؟یچ يباوردارکردن. خب، جان  یرو ط شرفتیپ

  ا یمثل درختان  جان یب  اء یدارباوران اعتقاد دارن که اش. جان ییابتدا  ياله یمع قبدرسته، در جوا
ها  دار هستن، امّا اونا معتقدن درختان و صخرهلحاظ جان   کیها از  پشتها که البتّه الك پشت الك

. پس  یطان یارواح ش یعن ی ، یمنف  رت یس ک یمحلّ سکونت ارواح هستن، معموالً با  نا، یو مانند ا
 ن، یکنی طرف درخت دعا مبه  ن، یکنی دار هست، پس شما به درگاه سنگ، دعا مجان   عت، یطب  يهمه 

و باالتر    ترده یچیسطح پ  ک ی شکل هست و بعدش به    نیتریی ابتدا   نی که ا  نیکنی طرف ماه دعا م به
ساکن    اءیدر اش  ي اارواح کوچک و جداگانه  نیاعتقاد داشته باش  کهن ی ا  يبه جا   کنه، ی م   دایارتقاء پ

که هر    یزمان   ؛باستان وجود داشت  يایکه در دن   يزیمثل چ  ن، ی خدا اعتقاد دار  نیهستن، به چند
امور   يبرا  ياجداگانه  ف یخودش رو داشت که هرکدوم، شرح وظا يجداگانه يخدا  کی  ، یملّت
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  ی ک ی، آتشدان و خانه يخدا  یکی ، يبارور  يخدا یک یجنگ بود،  يخدا ی ک یداشتن. مثالً،  یخاصّ
  ی گوناگون  ان ی ها به خدا. انسان گهید زیهر چ يسرعت و خدا  يقدرت، خدا  يحکمت، خدا  ي خدا

نوبت   ، یی. بعد از چندخدازیهر چ يبرا ییخدا  ، یروم  ان یخدا ونان، ی ان یباور داشتن، خدا
 .دیرس  یسم یهنوتئ

 سم، یباشه. درسته؟ خُب، هنوتئ  دیاصطالح جد  ک یاز شما    یبعض  يبرا  نی ا   دیشا  ه؟یچ  سمیهنوتئ
  ک ی هر ملّت،  يکه برا  گه ی م سمیهست. هنوتئ ی کتاپرستی به  ییگذار از چندخدا يمرحله  کی

خدا    ک ی   ان یهودیداره. پس    تیّ حاکم  ی قوم   ای   ییایجغراف  يحوزه   ک ی که بر    ییخدا وجود داره، خدا
  ره، یو آتشدان و خانه و حکمت وغ  يهست. جنگ و صلح و بارور  زیدارن و اون خدا مراقب همه چ

خودشون رو دارن که   يخدا  های ن یاونا، فلسط یگ یهست و در همسا  ان ی هودی ي اّما اون فقط خدا
رو دارن،   "َبعل"اونا  -وجود داره  نیخدا در فلسط کی فقط  یهست، ول  نیفلسط يمنطقه  يخدا

رو دارن.   " هوهی " ان یهود ی رو دارن،  " داجون " های نیلسطرو دارن، ف "بعل"هم  های البتّه کنعان 
قادر مطلق    يبا مفهوم خدا   تاًینها  کهن یخدا وجود داره، تا ا  کی  یهر قوم  ي که برا  گهی م  هینظر  نیا

 ان، یدر مذهب عبران   ه، یهست، امّا از همون دوران اوّل   زیکه باالتر از همه چ  ییخدا  م، یشی آشنا م
دوران   ي هاچون ما در نوشته  کنه، ی رو ردّ م یتکامل ند یوجود داشت که فرا یکتاپرست ی يهینظر
 م،ینیب ی قادر مطلق م ي، خدا "ي اِلشدا "عنوان  تنها بهنام خدا رو نه هاارك یپاتر

هست، بلکه  ل یاسرائ يدهندهیی تنها رها . اون نهمیمفهوم خدا در مقام خالق رو هم دار بلکه
تنها  اقتدار اون خدا کجاست؟ اون نه   يپس حوزه   کنه، ی رو خلق م  نیهست که آسمان و زم  ییخدا

که از دان تا بئرشبع هست، بلکه بر تمام جهان هم اقتدار داره.   نیفلسط یی ایجغراف يبر مرزها 
  ک ی  ن یداره. ا شه یر ایدن  عنوان حاکم مطلق بر تمام اصطالح قادر مطلق، در مفهوم خدا به  پس

اوّل از   ، ی روم  یمیعرض کردم که در نماد قد نی ا ازش یهست. پ یکتاپرستیواضح بر  شهادت
  ؟ يدار  مان ی پدر قادر مطلق ا يبه خدا  ایکه: آ دن یپرسی از شما م  نویا يهمه، در سوأالت اعتقاد 

  ی می در نماد قد ي خبر ي اعتقادنامه  کی شد و به  دنظریتجد یبود. بعدش وقت  یسوأل  يه جمل
پدر قادر   يدارم به خدا  مان یمن ا": گفتی م یسادگبه یروم  یم یشد، نماد قد لیتبد  های روم

در متن   ن ی. عبارت خالق آسمان و زمشدی ها تموم م و جمله  رهیو غ "حیمس  یس یو به ع" "مطلق.
 .عبارت رو در قرن دوّم اضافه کردن   نیاحتماالً ا   داشت؛وجود ن  یاصل

  ی کرد که حتّ  جاد یا  سای کل يضرورت رو برا  نیکه ا  م یکردبحران قرن دوّم صحبت  يدرباره  ما
از    یکی هست که    ادمون یبود. و    یک یمرام ناست  ریخاطر تأثبه  نی داشته باشند و ا  ییهااعتقادنامه 

 ود، ب  ون یخاطر کارِ مارسکانن و مرجع کتاب مقدّس رو اعالم کرد، به سای که کل یل یدال نیترمهم
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گذار بود.  بدعت  ک یاون  یانجام شد، ول  ون ی توسّط مارس دی کتب عهد جد ي گردآور نینخست
  ک ی ون یمارس ن؟یدون ی کار کرد؟ شما مچه  دی با متون عهد جد ون یبود؟ مارس یبدعت اون چ

  چ یه گهیحذف شده بود و د یمتّ لیکرد. انج می رو تنظ د یناقص و کوتاه شده از عهد جد ينسخه
عهد   يو خدا  ی سیع نی کرد ب  یاون سع  ی عبارت وجود نداشت. به  قیعهد عت ي به خدا يااشاره 

رو   یسیع گن، ی . مردم منینیب ی رو م لیتما  نی کنه، و شما امروز هم ا  جادی ا ییجدا کی قیعت
 .رو تحمّل کنم ق یعهد عت  يخدا تونمی نم  یدوست دارم، ول 

  ي خدا  ، یس ی) که پدرِ عکردن ی بحث م  هاشون ی(بعض کردن ی در قرن دوّم بحث م هاک یناست
خدا از    کی ینوعکه به شدیم دهینام نیآفرجهان  کیبود امّا خالق نبود. چون خالق جهان،  یقیحق

  ي رو خلق کرد، بد بود. اون تشنه   ن یکه آسمان و زم  نیآفرجهان   نی بود و ا  يترن یی مرتبه و مقام پا
  ن یخالق هست البّته ببخش  يبرگرفته از خدا   یس یخون بود و در سقوط انسان نقش داشت و کار ع

.  کنهی رو خلق م نیها و زمآسمان  ن، یآفرجهان  ، یک یشما شدم. در باور ناست یکه باعث سردرگم 
  ک ی نداره. اون در باال و در  ینقش  نیدر خلقت آسمان و زم ، یاصل  يهمون خدا ای یق یحق يخدا
رو   نیآفرو جهان  ادیم نییاون پا اد، یبرتر م يخدا نی ازجانب ا یسیقرار داره. ع یروحان  يه حوز

مرحله   نیدر ا  ن؟ ی. متوجّه شدکندی م د یبازخر ی قی حق يخدا  يها را براو انسان  دهی شکست م 
پدر قادر مطلق،   يدارم به خدا مان یمن ا"را اِعمال کرد:  خودش ياعتقادنامه سا، یبود که کل

 .خدا و خالق بود نیب  زیتما يهیردّ کردن نظر  يکار، برا نی ا " .نیرگول]، خالق آسمان و زمی[و

 قیطرما از   يه ی فد  کهنی هست. ا  نیخالق آسمان و زم  ح، یمس  یس یپدرِ ع  ت، یّحیباور مس  براساس
  چ ی وجود نداره، و ه ینیآفرجهان  چ یخدا وجود داره. ه ک ی فقط  کهن یعمل خالق ما انجام شده و ا

  ، يخب، در جلسات بعد اری. بسستین  قیعهد عت يو خدا  دیعهد جد  يخدا نیب  يزیو تما  ییجدا
  ي بعد  يو در جلسه  میدی اعتقادنامه اختصاص م نی ا یشناس ح یمس يهارو به شهادت  لسهدو ج

 .میپردازی به بخش اوّل اون م
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