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 صفات خدا 
 مقدمه اي بر صفات خدا   : 1درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

  رسه، ی که موقع فکر کردن به خدا به ذهن ما م  يزیگفت: «چ شیها پ. توزِر سال وی. دبلياِدر
او   نکهیخدا، ا  یستیک ي ه به شما بگم که باور شما دربار خوامی م  در مورد ماست.» زیچ ن یترمهم

  ی واال نسبت به خدا، منجر به زندگ   دیشماست. عقا  یعامل در زندگ  نیبه چه صورت هست، مهمتر
 .  شهیواال و مقدس م

  ی و سطح  نییپا دی اما عقا شه، یواال نسبت به خدا، منجر به پرستش واال و متعالِ خدا م دی عقا
  يبندم یتقس  کی. واقعاً شناخت ما از خدا مثل  شه یم  هیو اول   نییپا   ینسبت به خدا منجر به زندگ

وارد   ياقاره  يبندمیتقس نی طرف ا کی آب در  يهقطر ک یهست.  یحی مس ی در زندگ يقاره ا 
 ي بندم یتقس نیا يه گی . در طرف دشهیمحور م-تفکر انسان  انوسیها شده و وارد اقرودخانه 

  شه یم  ي ها جاررودخانه   ی فرع  يهاشاخه   ي که به سو  بارهی محور م-قطرات باران تفکر خدا   ، ياقاره
محور،  -و خدمت خدا ی محور و زندگ-پرستش خدا  انوس یبه اق تاً یو وارد رودخانه ها شده و نها

 .  شهی م يمحور جار -و بشارت خدا 

  ي ه دربار ز یچ ن یترماست. مهم یح یمس ی زندگ شبردیپ يه نحو يه دربار ياقاره  يبندم یتقس ن یا
 .  ادی به ذهنتون م يزیچه چ د، یکنی خدا فکر م  يهدربار  یکه وقت نهیشما ا 

مون نسبت به خدا رو کامال مورد توجه  نسبت به خدا، درك   رمون یتصو  می خواهی مجموعه م  نی ا  در
فکر و    يهنحو م، یکنی شون فکر مکه درباره   ییزها یچ  يهکنندن یی. شناخت ما از خدا تع میقرار بد

کل    يگذار ه یسرما  يها، نحو م  یزندگ  يهپرستش ما، نحو  يهنحو  م، یعمل ما، آنچه که بهش باور دار
هست که در هنگام فکر کردن به خدا به   يزی شما، چ يه دربار ز یچ نی ما هست. مهمتر ی گزند

 .  ادیذهن شما م

ما،  ییغا  ي به الگو لیتبد نی . امیبه طور خاص به صفات خدا بپرداز میخواه ی مجموعه م  ن یا در
از همه،   شتری. شناخت خدا ب مینیب ی اون م قی رو از طر زیکه همه چ شهیما م ییغا يهنمون 
 میکنی درك م  یبه درست یفقط زمان  مادرك ما نسبت به خودمون هست.  يهنحو يهکنندفیتعر

  ي . اما فراستیخدا ک م یاول درك کن میکه بتون  ده، یکه خدا چطور ما رو به شباهت خودش آفر
صفات خدا رو   ی . وقتستیخدا ک که ن یدرك ما از خداست، ا يه ما تابع نحو ینیب کل جهان  ن، یا

 .  دهیو به اونها رنگ م گذارهی م  ریمون تأثاطراف يزها یما نسبت به چ دیبر د نیا م، یکنی درك م 
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  ی درست  دگاهیکه د ستین  نی تر از اشما مهم  ي برا  یشناخت  چ یبگم که ه خوامی دوباره م  پس
در   د یبا م، یداشته باش یدرست  دگاه ید  یی. اگر قرار باشه در جادینسبت به خدا داشته باش

  ي اگه ید  ي در هر جا  م، ی خدا اشتباه کن  ت یمون نسبت به خدا باشه. اگر نسبت به خدا و هوشناخت 
بزرگ کردن  يهدر نحو گذاره، ی م ریرفتار ما در بازار تأث تیریبر مد نیم کرد. ایخطا خواه
 .  ياگه ید زیو هر چ  حیما، درك ما از تفر يه ما، خانواد فرزندان 

تر از خدا در  مهم  يزیبه چ دیتون ی م ایما هست. آ یدر زندگ  کنندهنییعاملِ تع  نیترمهم  نیا
من    د؟یتر از فکرتون نسبت به خدا فکر کنمهم  يبه فکر  دیتون ی م  ایآ  د؟یخودتون فکر کن  یزندگ

 تر از خدا باشه.  فکر کنم که مهم  يز یچ ا ی یبه کس تونمی نم

  ن یا يه اول دربار خوامی . م میاول انجام بد يه جلس نی در ا خوامی هست که م يز یچ نی ا پس
  ه؟یصفات خدا، منظور ما چ  می گیم ی . وقتستیصفت خدا چ کی که  میفکر کن

از اون   یژگیو هی نیشخص تعلق دارند. ا کیاشاره داره که به  یاتیصفت به خصوص يه کلم
صفت   کی . کنهی م فی او رو تعر ي هست که به طور منحصر به فرد ياشخص هست. مشخصه 

 .  دیدی نسبت م يگری هست که شما به شخص د يزیچ

به کماالت خدا،   ن یاو اشاره داره. ا ت یاو و هو عتیاو، طب ت یمورد خدا، صفات خدا به شخص در
  د یخوایم د، یشی نفر آشنا م کیبا  ی. وقتکنهی خدا اشاره م  اتیذات خدا، وجود خدا و خصوص

که خدا چطور هست.    می بدون   دیبا  م، یما خدا رو بشناس  نکهیا  ي که اونها چطور هستند و برا  دیبدون 
 .خدا فراتر بره ی ستیاز درك درست ما نسبت به ک تونهی شناخت ما از خدا هرگز نم عمق

.  ستیمانند خدا ن  چکسی ه ان؟»یخدا ان یخداوند در م يمانند تو ا  ستیاعالم کرد: «ک یموس
وجود داره، اما خدا اونقدر منحصر   ی قیزنده و حق  يخدا   کی وجود نداره. فقط  ي گرید ي خدا چیه

 .  هیکه خدا ک نندکی م  فیما تعر يکه صفات خدا برا زهیبه فرد و متما

 مانند تو؟»   ستیخدا، ک  ي: «اگهیم ن یبه هم  هیشب ی لیخ سیمزمورنو

که   یدر منحصر به فرد بودن کماالت چکسیکه ه نهیهست. پاسخش ا  یهی سوال بد کی  نیا
اعالم کردند:  ایو انب سی مزمورنو نی. همچنستیمانند خدا ن  ره، یگی او رو در بر م  تیشخص

 مانند تو؟»  یی خدا ستی«ک

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

  ف یخدا رو تعر  یستیهستند که به طور منحصر به فرد ک  يای ت یشخص  اتیصفات خدا خصوص  پس
صفات   نی ا فیمختصر و توص ان یمون رو صرف ب مجموعه وقت  نی ا يتو میخواهی . ما مکنندی م

 . میپردازی خُب، ما به پانزده صفت خدا م  ه؟یصفات چ نی. ام یمنحصر به فردِ خدا کن

  م یکن یکه سع  نهیمثل ا م، یدستمون رو دورِ خدا بنداز  میکه اگر بخواه میدر ابتدا بگ دیبذار
شامل   ن ی. ا میکار رو بکن ن یا میتون ی نم  ، یعنی. میاطلس بنداز انوسی دستمون رو دورِ اق

  ي تالش برا  ی عنی ن ی. امیبرس به تَه اون  میتون ی هست که هرگز نم  ی اعماق يریگاندازه 
  قت یخدا و کالم او آشکار شده، حق  يه که دربار  يز یکه فراتر از ماست. اما چ  یرتفاعا  يریگاندازه 

و تجربه   م، یدرك کن م، یریخدا رو بپذ ی صفات اساس ن یمون اقلب  يتو میخواهی هست و ما م 
 . میکن

فهرست ماست.   نی. امیکنی م یهست که ما ط  يریمس ن یرو بخونم. ا ستیل  نیمن ا دی بد اجازه
ما   يه که هم کنمی احساس م خونم، ی صفات خدا رو م ن یمن ا که یماست. و در حال  يه برنام نیا

  ن ی. اتپهی مون به شدت مقلب م، یکنیخود، فکر م يخود، جالل خدا يعظمت خدا يه دربار یوقت
 :  تندهس نها یصفات ا 

  ات یدر خودش ح ییخدا به تنها ی عنیکرد.  میقائم به ذات بودن خدا صحبت خواه  ي هدربار ما
خدا    تیروحان   يه . ما دربارستیوابسته ن   يزیچ  ای   ی . اما او به کسمیاداره و ما کامالً به او وابسته

مانند من و   یهست. او بدن جسمان  یروحان  يکه خدا وجود  نهیکرد. منظورم ا  میصحبت خواه
 .  ستی دن ی . او ناددارهشما ن 

و چون او روح   مینیبب  مون ی او رو با چشمان جسمان   میتون یمکان حاضره. فقط ما نم  نیدر ا   نجایا  او
مطلق خدا صحبت   تیحاکم يه هم هست. تمام صفات او نامحدودند. ما دربار یتناه یهست، ال

:  گهی. اسپرول میو چنانکه آر. س کنهی مها سلطنت و حکومت خدا در آسمان  یعنیکرد،  میخواه
خدا   تیقدوس يه وجود نداره.» ما دربار یدر سراسر هست ی صاحبیمولکول مستقل و ب  چی«ه

. او  بهیعی پاك و ب  یاو متعال و واال و بلندمرتبه است و از لحاظ اخالق  نکهیکرد، ا  میصحبت خواه
 و نقص هست.   ب یعی در تمام وجودش ب 

خدا در همه جا    نکهیا  -: حاضر مطلق، عالِم مطلق و قادر مطلق  میکنی م  یبعد سه مطلق رو بررس   و
  م، یسه صفت بپرداز  نی به ا  ی و از قدرت کامل برخورداره. و وقت  دونهیرو م   زیحاضره، او همه چ

  . شهینم ادی. او هرگز زکنهی نم  ریی. او هرگز تغ رهیرناپذیی. خدا تغ شهیم ت یتقو یل یقلب ما خ
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که بود و هست و تا ابد خواهد   ستیی . او خدای. از ازل تا ابد، تو خدا هستشهیهرگز کم نم
 بود. 

ما   ي که از دهان خدا برا ي زی. هر چکنهی م ان یخدا، خدا مسائل رو همونطور که هست ب  تیحقان 
که خدا   هیزیهمون چ قاًیمسائل هست. گناه دق يهدربار قیو دق حیگزارش صح کی  شه، یخارج م

  ه ی زیهمون چ قاًی. بهشت و جهنم دقگهیکه خدا م هیزیهمون چ قاًی. نجات دقگهیگناه م يه دربار
 هست.  ق یحقا یتمام   يچون او خدا گه، یکه خدا م

  ن ی بلکه از ا دونه، یرو م زینه تنها او همه چ نکهی پرداخت، نبوغ خدا؛ ا می به حکمت خدا خواه ما
و   هات ی غا نی خدا بهتر نکهیکه با حکمت کامل همراه هست، ا کنهیاستفاده م ی قیدانش به طر

 او کامل هستند.  يهاراه  ی. تمام کنهی رو انتخاب م  هات یبه اون غا  دن یرس  يابزار برا نیبهتر

  ر یبر غ یرو حت کوین  ي زها یو چ کوستین  ییخدا، خدا  نکهی. امیپردازی خدا م ییکویبه ن  ما
نسبت    یکه باران بر عادالن و ناعادالن بباره. خدا حت  شهی. او باعث مکنهی م   یهم ارزان   مانداران یا

  دن ینوش يبرا یو به اونها آب  بارهی . باران مدهی. او به اونها غذا مکوستیهم ن  واناتیبه ح
 .بخشهی م

  شتر یها شکوفه کنند. پس چقدر ب گل شهیو باعث م کوستین  یکیزیف نینسبت به زم ی حت او
 .  دهیبه ما م کوین  ي ای او هدا کوست؟ین  م، ینسبت به من و شما که فرزندانش هست

من و شما،   ي. خدا انتخاب کرده براهاستضیف یتمام  يپرداخت. او خدا  میاو خواه ضیبه ف ما
رو   ح ینجات در مس گان، ی ما، بلکه به را اقتیل  ای  یستگ یفرزندانش کار کنه، نه به خاطر شا يبرا

به دست  يبرا میتون ی و نم  میاریاون رو به دست ب  میتون ی داشته، به ما که نم  یبه ما ارزان 
 .زهیشگفت انگ ضیخدا، ف ضی. فمیبکن يکار  ردنشآو

که پدر    یچقدر محبت   دینیمحبت کرد. بب  اری. خدا جهان رو بسمیبه محبت او بپرداز  میخواهی م  ما
   ؟یچ  یعنیخدا محبت است،   نکهیا ه؟یمحبت خدا چ نی هست. ا می داشته، عظ ی به ما ارزان 

که خدا به تونل   ستین  ن یاون ا یکه معن دید م یپرداخت. خواه میخدا خواه ی شدان یبعد به پ و
  یکسان   یعن ی  یشدان یپ   يه بلکه کلم   کنند، ی کار م   ی چ  حیگناهکاران با مس  نهیتا بب  کنه ی زمان نگاه م

  ي به معنا   ی محبت کنه. وقت  بخشیی که انتخاب کرد تا با محبتِ رها  یمحبت کرد، کسان   ش یکه از پ
خودش   میکه او با محبت عظ ی کسان  ی عنی ن یکه ا مینیب یم م، یپردازی م ی شدان یپ يه کلم  یواقع 

 کرد.   نییاز قبل تع  زشیشگفت انگ ضیکه او با ف یانتخاب کرد، کسان 
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و   تی از شخص يبخش ضرور کی پرداخت. غضب او  میبه عدالت و غضب او خواه تاً، یبعد نها و
  د ی متنفر باشه و با یاز ناپاک دی رو دوست داشته باشه، با یخدا پاک  نکهیا ي وجود اوست. برا

 ناپاك و نادرست باشه.   يزها یچ يه انتقام و غضب نسبت به هم ي خدا

 م، ینامی قابل انتقال م ریصفات رو صفات غ نی از ا یصفات خداست. بعض یاجمال  یبررس نیا
. ما همه  میستیاز ما عالم مطلق ن   ک ی   چیاونها تنها متعلق به خدا هستند. مثالً: عالِم مطلق. ه  یعنی
  فات هستند که منحصراً به خدا تعلق دارند. ص ی صفات نهای. ادونهیاما خدا م م، یدون ی رو نم زیچ
در خدا هستند و به طور   نهایا یعنی م، ینامی هستند که صفات قابل انتقال م  ییزهایچ گهید

 شدند. مثالً، محبت.   دهیکه به شباهت او آفر یدر مخلوقات او هستند، مخلوقات  ی و کوچک فیضع 

. اما حکمت  میحکمت دار   یچون خدا محبت خودش رو در قلب ما گذاشته. ما کم   میکنی محبت م  ما
صفات در    نی از ا  ی. پس بعضمیچون از کالم او آگاه  میحکمت دار  يااو کامل هست. ما تا اندازه
 . شَن یم ان ی در ما نما یفیخدا کاملند و به شکل ضع 

رو به شما بگم و ما هنوز   زیچسه  خوام ی هست؟ م یچ  گه یبا همد یصفات االه ن یروابط ا حاال
رو به   زیسه چ خوامی . اما م میگذاری صفات خدا م يهمون دربارمطالعه يبرا ي اه یپا میفقط دار 

 م؟یبگ میتون ی م ی صفات چ نی ا يه طور خاص به شما بگم. ما دربار

  افت ی ثیدر هر سه شخص تثل نایصفات در کل خدا حضور دارند. ا ن یا  يه هم ک، ی  يه شمار
پدر به طور مطلق و کامل قدوسه، بلکه پسرش،   يخدا. نه تنها خدا تی. مثالً، قدوسشوندی م

ما   ي. خدا او رو که گناه رو نشناخت برا نطورهی هم هم ل، یقدوس اسرائ ح، یمس يسا یخداوند ع
 . ورهنطیالقدس هم همبود. اما روح، روح  گناهی ب  يهدهندگناه ساخت. او نجات 

  م، یدی. پس هر کدوم از صفات خدا رو که مورد توجه قرار مگناههی هم متعال و ب  او
ها، عملکرد و  هست. تفاوت اونها در نقش ثیخدا و هر سه شخص تثل تی تمام يهدهندنشون 

 دارند.   کسان ی اونها ذات  يه که برعهده گرفتن؛ اما هم یشون هست، سه خدمت متفاوت خدمات 

صفات از ازل، همواره در خدا بودند. خدا   نی ا  يه که هم نهیا گم، یکه به شما م يزیچ نیدوم
  شه یبه خدا تعلق داشته و هم شهیصفات هم ن ی هست. هر کدوم از ا ان یبدون آغاز و بدون پا

رو به    گه ی . او صفات دکنهی انتخاب نم  ر یصفات رو در طول مس  ن ی به او تعلق خواهند داشت. او ا
 خداست.    يریرناپذییتغ  يه جنب نی . او تا ابد همونه. و ازارهیکنار نم تی ددر اب  ایمرور زمان  
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و   قیعهد عت ي خدا نیب  یموجه  ریغ زیاوقات مردم تما یچون گاه  م، یرو بدون  ن یکه ما ا مهمه 
شون رو عوض  نقش ی به نوع ایمتفاوتند  يانگار اونها دو خدا شن، یقائل م  د یعهد جد ي خدا

و   ی ازل  يخدا  ده، یعهد جد  ي همون خدا  ق، یعهد عت يشدن. نه. خدا  یشخص متفاوت  ایکردند 
در خدا    شهیهم  يو برا  ي صفات او به طور ابد  یو تمام   کنهینم  رییهرگز تغ   وهست. ا  يابد   يخدا

 .  میدرکش کن دیهست که با ی مهم اریبس زی وجه تما   نیوجود داره. ا 

صفات به طور   ن یا يه که هم نه یبگم، ا خوام یقسمت به شما م نیا  يکه تو  ي زیچ نیسوم
از   تونهینم ی کدوم از صفات االه چ یه گه، یبه هم متصل هستند. به عبارت د يریناپذیی جدا

.  دهیکل هست که وجود و ذات خدا رو شکل م ک ی از  ی بخش ، یجدا بشه. هر صفت گهیصفات د
 خدا.   تیمثالً، قدوس

خدا،   يهاي . محبت خدا، محبت مقدس هست. داور کنهیم فیرو تعر گهیت دتمام صفا  نیا
مقدس هست. حکمت خدا، حکمت مقدس هست.    قتیخدا، حق  قتیمقدس هست. حق  يهاي داور

به صفات خدا فکر   یمتصل هست. وقت  گه یصفات د يه به هم  يریناپذ یی هر صفت به طور جدا
که   ک یک ک ی بُرش از  ک یبخش از خداست. مثل  ک ی صفتکه انگار هر  ستین  نطوریا م، یکنی م

  یی اوقات به جا ی خداست؛ و گاه ي هااز بخش  گه ید ی کی  ن یا  ا یبخش از خداست  ک ی  ن یا میبگ
عمل   ينطوریصفات ا نی. نه، امیبری به کار م  گهی بخش د هیبخش از خدا رو عل ک یکه  میرسی م

 . کنندی نم

بافته شدن. هر صفت در اتحاد کامل با صفات   گه یدار کامل به همدنقش يهپرد ک ی مثل  اونها 
 . کنندی حرکت م   ریمس  کی   يبلکه تو  ستند، یدر تعارض ن   گهی هرگز با همد  نهای. ا کنهیعمل م  گهید

  د ییتأ يروش برا کی نی . اکنهیم فیتوص نطوریرو ا نی و معلم ما، ا ی . اسپرول، مرب ی. سآر
  ده یچیوجود پ کیوجود ساده هست، نه  کی . «خدا شهیم دهیبودن خدا نام طیکه بس ستي زیچ

سر،   کی با  دهیچیموجود پ ک ی ، یموجود انسان  کی بشه.  میمختلف تقس ي هاکه بتونه به بخش 
  م، یخدا رو درك کن میخواه ی ما م ی ها، پاها و اندام گوناگونه. وقتدست ، ینیب ها، ها، چشم گوش 

  ه ی از صفات او ته  ی.» ما فهرستمیرو به وجود او نسبت بد  مون ی نسان ا  یدگ یچیکه پ  میدار  لیتما
. دکتر اسپرول  تیبودن، عالِم مطلق، حاضر مطلق، قدوس يابد ، يریرناپذییتغ  - میکنی م
بخش   ک ی و  ت یبخش قدوس کی خدا از  میکه فکر کن میدار لیتما تاوقا  ی: «گاه سهینوی م

 صفات کامل اوست.   ی خدا، تمام  ی بخش قادر مطلق ساخته شده، اما تمام کی و  يریرناپذییتغ 
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  ب، ی ترت ن ی. به همهیخدا ابد تی خدا قادر مطلقه. قدوس ت ی. قدوسرهیرناپذ ییخدا تغ  تیقدوس
.» بعد اون  شهیم فیاو تعر ت یبودن او هم با قدوس ياو، علم مطلق او و ابد يریرناپذییتغ 
. تمام  رهیخدا به کار م تیتمام يبرا م، یدی که ما به خدا نسبت م ی: «هر صفتکنهی م يریگجهینت

 صفات.»   نیعمل متقابل ب  ی متقابل با هم وجود دارند، در نوع يادر رابطه  و صفات ا

صفات خدا   يه درس رو دربار ن یا کهیمهم هست. پس، در حال  ار یما بس يموضوع برا  ن یا درك
مهم هستند؟   اریبس نهایکنم: چرا ا يریگجه یسوال نت نی ا دن یبا پرس دی اجازه بد م، یکنی آغاز م

در شناخت    دیاگر با  م، ی در شناخت خدا رشد کن  د یاگر با  م، یبشناس  قتایخدا رو حق  دیخُب، اگر ما با
 .میخدا داشته باش یستی از ک یو واضح  حیدرك صح دیبا م، یبش قیعم  داخ

در شناخت    میتون ی نم  م، یخدا داشته باش  یستیاز ک   ی نادرست  دی خودمون درك و د  ما در ذهن   اگر
 ترح یصح گه، یخدا م یستیک يه مقدس دربارکه کتاب  يز ی. هر چه درك ما از چمیخدا رشد کن

. میمون رشد کنقلب  يخدا تو   یدر شناخت تجرب  یبه درست میتون ی باشه، فقط تا همون اندازه م
  ی قیزنده و حق يمون از تنها خدا در ذهن ما درست باشه تا قلب  دیتفکر ما با گه، یبه عبارت د

 لذت ببره و او رو پرستش کنه.  

خواهد کرد.   فیاز خدا، پرستش ما نسبت به خدا رو تعر حیشناخت صح کیکه گفتم،  همونطور
خواهد کرد.    تی واال و متعال نسبت به خدا هدا  پرستش  يواال نسبت به خدا، ما رو به سو   دی عقا

مون که قلب  شه ینحوه پرستش ماست. درك ما از عظمت خدا باعث م ي هکنندن ییما تع  ات یااله
  ی زندگ  يه شناخت ما از خداست که نحو نیو همچن اد؛یخدا به حرکت در ب  میعظپرستش  يبرا
 میبدون  دیپس با م، یداشته باش ياخداپسندانه  یزندگ دی. اگر باکنهی م  فیرو تعر مون ی حیمس

 .  میداشته باش ياخداپسندانه یزندگ  د یاگر با ست؛یی که خدا چطور خدا 

داره؟ البته   ي ریشما تأث یح یمس یعمل  یخدا بر زندگ  تی که درك قدوس یکنی فکر م  ایآ دیگی م
  نی ا تاًیمن قدوسم. و به نظر من نها را یز د، یمقدس باش گه یمقدس مداره، چون کتاب  ر یکه تأث

  یی زهایچ یجلب توجه و تمام يبرا يریبه تداب  دی ما نبا نکهیا کنه؛یم فی بشارت ما رو تعر یحت
 م یگی ها م. نه، ما به ملتپردازندی به اونها م ان یحیو مس ساهایاز کل ياریکه بس میبش وسلمت

  ي ه رو دربار قتیحق یشما». وقت  يخدا ، نکی«ا میگی و ما به جهان م کنه»ی ما سلطنت م ي«خدا 
 .  شهیم رگذاریبشارت ما قدرتمند و تأث م، یکنی م ان یخدا ب  یستیک

  ن یبه ا ترق یعم کهیصفات خداست و من مطمئنم در حال  يه ما دربار يهآغاز کار و مطالع  ن یا پس
 .ما رو برکت خواهد داد یم یخدا به شکل عظ م، یپردازی خدا م يهمهم دربار  اریموضوع بس
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