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 صفات خدا 
 بودن خدا   الوجود واجب :  2درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

  ن ی . امیو تمرکزمون رو بر اون بگذار  م، یکن یصفت خدا رو بررس  نیاول  میخوای جلسه م  نی در ا
 .  گنیالوجود بودن خدا مبه اون واجب  یصفت، قائم به ذات بودن خداست. برخ 

. ما به ستیوابسته ن  ی کس چیو ه زیچ چیرو درون خودش داره و به ه اتی خدا تمام ح نکهیا
از    ، یو چه روحان   یچه جسمان   م، یکه ما دار  یاتی. ح میعنوان مخلوقاتِ او، تماماً به او وابسته هست

   .میو حرکت و وجود دار اتیاو نشأت گرفته. در خداست که ما ح

هست. در   ازین یب  ری. خدا از غرهیگی نشأت نم ياگه ید  چکسیه ایو  زی چ چیخدا از ه اتیح اما
جلسه   ن یتمرکز ما در ا  ن یداره. و ا ات ی! خدا در درون خودش حازهین ی معنا، خدا جامع و ب  ن یا

 است.  

  ي ي خدا برا باالتر از موضوع مطالعه یبگم که هرگز موضوع گهیبار د کی  دیشروع اجازه بد يبرا
 ذهن وجود نداره.   کی تفکر در 

وسعت   نقدریا یقتیحق چی. هبخشهی ي خدا، ذهن رو وسعت نمي مطالعهبه اندازه  یقت یحق چیه
 .    کنهی نم لیرو تبد یزندگ  نقدر یا یقتیحق   چیو ه بخشه، ی دل نم

  ن یي واعظساله، در لندِن انگلستان، که بعدها به شاهزاده  ستیواعظ ب  ک ی، 1855سال  در
 کردی رو آغاز م  6: 3 یخودش از کتاب مالک  ریتفس  کهیشد، چارلز هادِن اِسپِرجِن، در حال  لیتبد

   .ستادیپشت منبر ا

 کرد: ان یرو ب  قیسخنان عم  نیاش، ا ساله، در مقدمه  ستیواعظ جوان ب  نیا

.  شهیذهن م  يباعث بهبود  داًیوجود دارد که شد  يزیچ  ت، ی الوه  يه تعمق دربار  در
 شوند، ی افکار ما در عظمت آن گم م يه که هم ستي اگسترده اریموضوع بس نیا

موضوعات   میتوان ی م. شودی آن غرق م ی کران یاست که غرورمان در ب  ق یآنقدر عم
کر  تف نی و با ا میکن تی احساس رضا زیو بعد ن  میو به آنها بپرداز میرا بفهم گرید

  ن یبه ا ی اما وقت م؛یمان ادامه بدههستم»، به راه میمن چقدر حک دینیکه «بب
عمق آن را اندازه    تواندی که شاقول ما نم  میشوی متوجه م  م، یرسی سرآمد علوم م
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  ی شگفت  نیآنگاه با ا  ند؛یآن را بب  يبلند  تواندی و چشمان همچون عقاب ما نم  ردیبگ
  ن یا  که یدر حال   اما .»  دانمی نم  چیهستم و ه   يروز یکه «من د   میخور ی صادقانه بر م

  ي هبه انداز زیچ چی. هسازدی م زیآن را گسترده ن  کند، ی موضوع ذهن را فروتن م 
اندازه    ن ی خرد را تا به ا  ت، یالوه  میي موضوع عظدائم، متعهدانه و صادقانه  یبررس

 .  پروراندی اندازه نم  ن یروان انسان را تا به ا   ی تمام  ز یچ  چی و ه  دهد، ی گسترش نم

کننده  موضوع خدا فروتن  يه به انداز ی موضوع چ ی. او به هدف زد. هگفت ی درست م اسپرجن
و به جالل درخشان و تابان   میستیای م  دیسطح خورش يکه رو میهست د یب  کی . ما مثل ستین 

اندازه    نی تا ا  یموضوع  چیحال ه  نیو در ع  م، یهست  چیکه ما ه  میفهمی و م  میشی م   رهیخ  دیخورش
به   یموضوع  چی. هکنهی و ما رو بنا و اصالح نم  کنهی نم ت یرو تقو مون مان یده، ای نم يبه ما انرژ 

موضوع   نیو تمرکز ما بر ا دهینم يو دلدار  یبه ما تسلّ  نقدر یموضوع خدا ا  يهمطالع  يه انداز
 هست. 

  مان یا يیهان یب  ن ینوشته شد، ا 1647که در سال  نستریمموجز پرسش و پاسخ وست  يهنسخ
عدالت،   ت، یاست که وجود، حکمت، قدرت، قدوس یروح «خدا: کنهی م ان یخدا ب  يه رو دربار

 است.»    ریرناپذییو تغ  ، يابد انتها، ی او ب  قتیو حق ییکوین 

  ن یترصفات رو با مهم   نی تمرکزمون بر ا  میخوای از ذات و صفات خداست. االن م   ياخالصه   ن یا  اما
 که قائم به ذات بودن خداست.   م، یشروع کن کنهی م  زیخدا رو متما ییهمتا ی ب  صفت که به طور

  ن ی ها و زم: «در ابتدا خدا آسمان کنهی شروع م  1: 1 شیدایاعالم ساده در پ نی با ا مقدسکتاب 
 .»  دیرا آفر

خدا وجود داشت. در واقع،   م، یکنی ما به ازل نگاه م یخدا وجود داشت. وقت  نش، یاز آفر شیپ
 نبوده که خدا وجود نداشته.   ی زمان  چیه

 شده است.»    داری : «تخت تو از ازل پاگهیم 2: 93 مزمور

 .»  یهست   می«تو از قد  گه، ی به ما م  هیآ  نی هست؟ خط دوم ا  یم یتخت خدا چقدر قد   م، یپرسی م  ما

  ي ه نامیگواه  دیتون ی . شما ممیداشت  ي ما آغاز   يه . هممیتفکر رو درك کن  نی ممکنه که ا   ریما غ  يبرا
  ک ی و سال تولد    دیبه قبرستان بر  دیتون ی . مدینیتولدتون رو بب  خیو تار   دیرو بردار   تون ی رانندگ

. در  انهیابدون پ. او بدون آغازه. او  ستین   نطوریاما در مورد خدا ا   د، ینی نفر و سال وفاتش رو بب
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زمان شروع بشه. ما در    نکهیعالم وجود داشته، قبل از ا ادیکه خدا قبل از بن میدون ی واقع، ما م
 ازل بوده است.»    ام یو از ا  میاو از قد  يها: «طلوعمیخون ی م  ح یماش  ای  حی مس  يه دربار  2:  5  کاهیم

  ات یآ  ن یا  يه گذاشت و وارد زمان شد. هم   رون یقدم به ب   تیاومد، از ازل   ی سیع  یوقت  یعن ی  نیا
 ی نشده. کس دهیهست که آفر  ینشده. او خالق دهیخدا آفر نکهیا ده، یاو رو نشون م یوجود ازل 

 باعث به وجود اومدن او نشده. 

و ربع   نی و زم  دیها به وجود آهست: «قبل از آنکه کوه  2: 90مزمور  ر، یدر مزام گه ید يیه آ  کی
 .»  ی. از ازل تا به ابد تو خدا هست ینیافریمسکون را ب 

که در   میکن يریگجهینت میتون ی خدا خداست. پس ما نم ن، یب  نی در ا يز یازل تا ابد و هر چ از
 نبوده که خدا، خدا نباشه.  ی زمان   چیاز زمان، خدا وجود نداشته. ه يانقطه

 :سهینوی م  یق ی. اسپرول به شکل عمی. سآر

  ز یچ چیوقت ه  چ یوجود داشته. اگر ه شهیهم يزیوجود داره، پس چ يزیچ اگر
وجود داشته باشه، چون شما   تونه ینم زیچ چ ینبوده، پس احتماالً االن هم ه

وجود داره،   يز ی. متقابال، اگر االن چدیاریبه دست ب  يزیچ  ز، یچ چ یاز ه دیتون ی نم
که    يزیوجود داشته و چ   يزیچ  شهیکه هم  دهینشون م  ییخودش به تنها  نیپس ا

که در   ست ی همون کس نی وجود داره. ا یی هست، در خودش و به تنها شه یهم
 زنده.  يخدا  یعنیخودش قدرتِ بودن داره، 

و   ی وجود داره، من و شما و جهان هست يزیکه چون االن چ نه یا گه ی. اسپرول میکه آر. س  يزیچ
  ن، ی وجود داشته و ا يز یچ شهیکه هم رهیگیفرض رو در نظر م شیپ ن یپس ضرورتاً ا ن، یزم

 .  يابد  يخداست، خدا 

 مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد.»   ییاز من خدا  شی: «پگهی، خدا م 10: 43 ایاشع  در

بعد از او هم نخواهد بود.    زیچ  چیقبل از خدا نبوده و ه  زیچ  چیقبل از خدا نبوده. ه  ییخدا   چیه
 .  دیرا آفر نی ها و زمپس در ابتدا، خدا آسمان 

  نک یکتاب، پ ن یا يبه اسم صفات خدا نوشته و تو يزیانگکتاب شگفت  نکی. پوی. دبليا
  :سهینوی م
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  ت ماهی  خود،  ذات اتحاد در خدا که – دنامی زمان  را آن  بشود اگر –بود  یزمان 
ساکن بود.    یی وجود داشت، به تنها  ی که به طور برابر در سه شخص االه  ياي وجود

وجود نداشت، که االن جالل او به طور خاص در آن   یآسمان  چیدر ابتدا خدا. ه
نبود که در    يافرشته   چینبود که به آن توجه کند. ه  ینیزم   چ یظاهر شده است. ه

وجود نداشت که با کالم قدرتمند او حفظ   ی او سرود بخواند. جهان هست  شیستا
  ک ی  ا یسال  کی روز،  کی  ي برا نی کس جز خدا نبود و ا چینبود، ه ز یچ چیشود. ه

و جامع بود و در خود   ازین یعصر نبود، بلکه از ازل بود. در ازل، خدا تنها، ب 
ها  فرشتگان، و انسان   ، یجهان هست  ای نداشت. آ  ازین   يزیداشت و به چ  يتمند یرضا
به وجود آمدن فرا خوانده   يحال در ازل آنها برا ن یبودند؟ با ا ي او ضرور يبرا

  رییغ به خدا اضافه نشد. او ت ي زیشان آنها را خلق کرد، چخالق  ی شدند. وقت
 کم شود.   ای اد یز تواندی او نم   یجالل ذات نیبنابرا کند، ی نم

 :کنهی م  يریگجه ینت نطوریا نکی. پ دی گوش کن نی به ا حاال

او   نکهینبود. ا نشیآفر يبرا یضرورت  چیالتزام و ه چی اجبار، ه چیتحت ه خدا
مطلق از   ت یاز حاکم یعمل ناش  ک ی کار را انجام دهد، صرفاً  نی انتخاب کرد که ا
جز صرفاً   يز یچ چ یاز او باعث انجام آن نشد و ه رون یب  يزیچ چیجانب او بود و ه

  ي ه را بر حسب اراد  ز یاو همه چ  چون کار نبود،    نیا   يکنندهنییاو تع   ي کوین   یخوش
ي  شده   ان ی جالل نما  ي او صرفا برا  یعنی: «سهینوی م   نکی.» پدهدی خودش انجام م

 را انجام داد.    نشیخودش عمل آفر

ي وسعت و عظمت  بودنه. تفکر درباره  ي برا یخوب  ي جا  ن یو ا  میشی غرق م ن ی مثل ا ي در افکار  ما
و   یگرفت که زمان و خلقت و جهان هست  میتصم نحالیوجود داشته و با ا شه یما که هم ي خدا

  ي در شکوه و عظمت و ابهت خدا شتری. هرچه ب کنهی م  جادی ا ی ما رو خلق کنه، در ما فروتن یحت
. بخشهی م ضیو خدا به فروتنان ف کنهی ما رو فروتن م شتریب  نیا م،یکنی م مقخودمون تع 

  ر یز نکهیبودن ماست! ا ي برا ی خوب  ي جا ن ی. ادهیقوت م فند، یکه ضع  ی درسته؟ خدا به کسان 
 . میقادر مطلق باش يیه سا

 .»  دیآی قادر مطلق که بود و هست و م ي«خداوند خدا  گهیم 8: 4 مکاشفه 

 .»  دیگوی م نی... چن باشدی م ت یو بلند است و ساکن در ابد ی«او که عال  15: 57 ایاشع 

 .»  دی تو تمام نخواهد گرد يها و سال  یتو همان هست   کنی«ل   27: 102 مزمور
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وجودش وابسته به   ياو برا یعنیقائم به ذات هست،  م، یهمونطور که گفت ، يابد  ي خدا ن یا حاال
. او توسط  ومدهیخارج از خودش به وجود ن   يزی. خدا توسط چ ستیخارج از خودش ن   ی کس  ا ی  يزیچ

  ی . بلکه او منبع و علت وجود خودشه. خدا تمام شهینم يخارج از خودش حفظ و نگهدار  یکس
 ما از خدا نشأت گرفته.    ی زندگ  يیه داره و پا خودش رو در   اتیح

 نور انسان بود.»   اتیبود و ح اتی او ح «در: گهیم ح یمس یعنیدر رابطه با کلمه،  4: 1 وحنای

ما از اوست.   یروحان  ی ما از اوست. زندگ یجسمان   یزندگ نیتماماً در خداست و بنابرا اتیح نیا
 قائم به ذات هست.   اتِیح ن یما از اوست. اما او ا يابد  اتیح

 دارد.»   اتی«پدر در خود ح 25: 5 وحنای

 هستم.»   اتی و ح امتیبدو گفت: من ق یسی«ع 25:  11 وحنای

 هستم.»   ات یو ح ی«من راه و راست 6:  14 وحنای

 است.»    یح ي «او خدا   26: 9 ان یروم

 .»  میو حرکت و وجود دار ی که در او زندگ رای«ز 28: 17 اعمال

. مهمه که  ازهین ی در اوست، در خودش جامع و ب  اتیح یهست و تمام  ات یکه خودش ح ییخدا
داشت که خودش   يازیخدا ما رو خلق نکرد چون تنها بود، چون در درونش ن  میدرك کن

  ی جهان هست   ایبود    تشیدر قدّوس  یاون رو رفع کنه. خدا ما رو خلق نکرد چون شکاف   تونستی نم
بود و هست. او خارج   ی رو که داشت برطرف کنه. نه. خدا در خودش کاف ي از یرو خلق نکرد که ن 

 اره.  ند از ین  يزیاز خودش به چ

 او شده؟»   ریکه مش  ا یخداوند را دانسته باشد؟  ي که رأ ست یک رای: «زگهی م 34: 11 ان یروم

از او   دیو جامع هست. ما با  ازین ی . خدا در حکمتش ب رهینم یمشورت به سراغ کس يبرا خدا
 . میمشورت و حکمت بطلب

 بدو داده تا به او باز داده شود؟»   ي ز یکه سبقت جسته چ ای«  .35 يیه آ ، يبعد يیهآ
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رو    ي زینگرفته که حاال موظف باشه چ  یاز کس   يز ی. خدا هرگز چستیموظف ن   ینسبت به کس   خدا
  ن ی در ا ان یب  نیترالعادهفوق  د یهست و شا ی. او جامع و غن ازهین ی پس بده. نه. خدا ب  یبه کس

 بعد باشه. يیه مورد، آ

 است.»   زیکه از او و به او و تا او همه چ را ی«ز  36: 11 ان یروم

  ز یاوست، همه چ  يهبه واسط  زیاز اوست، همه چ  زیهمه چ  گه یکه م  رهیجامع و فراگ   ان یب   ک ی  نیا
  ي ه به واسط  زیهمه چ  نکهی. ازهیخدا منبع همه چ  یعنیاز اوست،    زیهمه چ  نکهیاوست. ا  يبه سو

.  زهیاو هدف همه چ  یعن یاوست    ي به سو   ز یهمه چ. و  زهیهمه چ  ي هلیو وس  ق یاو طر  یعن یاوست،  
از او، به   زی. همه چستین  ان یب  نی خارج از ا یتیواقع  چی. هستین  ان یب  ن یاز ا ارجخ  زیچ چیه

 اوست.   يي او و به سو واسطه 

  ي ه از اراد زها یچ يه هم شهیقسمت گفته م نی ا سِیاصالحات، در پانو ی ح یمقدسِ توضکتاب  در
قائم به   ي ي اوست. او خداجالل حاکمانه  يي او و به سوعمل حاکمانه  يه ي او، به واسط حاکمانه 

  ي کنه و برا  یعمل م زی او همه چ يه و به واسط  شهیم يجار زیذات و جامع هست که از او همه چ
  چ ی . هادیاز خودش به وجود نم  ز یچ  چ یه  ست؟ین   زیانگرت یح  ی ان یب   ن یا   ایوجود داره. آ   زیاو همه چ

 .  ستیخودش ن  يبرا زیچ چیو ه کنهی نم دای در خودش ادامه پ زیچ

تفکر    قتیحق  نیا  يه هست که واقعًا دربار  ییهاما زمان   یلحظات زندگ  نیتربخشو لذت   نیشادتر
  ی که در خدا آرام  یخدا ساخته شده. قلب ما نا آرام هست تا زمان  ي. قلب ما برامیکنی و تعمق م 

مون به همون اندازه بزرگتر و با  باشه، قلب ترمیخدا عظ یست یکنه و هرچه درك ما از ک دایپ
 .  شهیما پُر م يدر خدا  یو قناعت و خوش   تیرضا

از   ز یپدر که همه چ یعنیخداست  ک ی : «لکن ما را گهیرو م ن یهم باًیهم تقر 6: 8 ان یقرنت اول
از اوست و ما از او   زیکه همه چ  ح یمس يسایع یعنیخداوند  کیو  م، یاو هست  ياوست و ما برا

 .» میهست

 دارد.» ام یق زیهمه چ  ي] قبل از همه است و در وح ی«[مس 17: 1 ان یکولس

 ي موجودات بوده.»  ي قوت خود حامل همه ] به کلمه یس ی«[ع 3: 1 ان یعبران 

اون   یدرك واقع  يما برا یی فراتر از توانا نی ما فراتر از درك ماست. ا يخدا  یکران یو ب  عظمت 
. ما در  میعظمت، اُبهت و جالل خدامون غرق بش ، یتا در گستردگ  مییا یب  دی با نحالیهست، با ا 
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  ی داره. گاه  ی چه مفهوم ز یبه او در همه چ ید واقع که اعتما میریبگ اد ی د یکار با ن یا  يهجینت
  يزها یچ دی فقط با ای ارم؟ یکوچک رو نزد خدا ب  يزهایچ تونمی من م  ایکه آ میکنی فکر م  اتاوق

 ارم؟ یبزرگ رو نزد خدا ب 

در   نستریموِست   يسایجونز شد، در کل  دیلو  نی مارت  نیکَمپبِل مورگان که بعدا جانش  یروز ج   کی
خانم متشخص با    کی . و بعد از جلسه،  کردی عظمت خدا موعظه م  يه . او دربارکردی لندن موعظه م

  ل که در حا   سایکل  يدکتر مورگان با اعضا  کهیاومد، و در حال   سایبه طرف درِ  کل  ییای کتوری سبک و
فت  که دستش بود، گر  ي د یدست دکتر کمپبِل رو با دستکش سف  کرد، ی م  ی رفتن بودند، خداحافظ 

  ي زهایچ د یفقط با ای  ارمیرو نزد خدا ب  ک یکوچ ي زهایچ تونمی من م  ایو گفت: «دکتر مورگان، آ
  زیدر چشمانش به او نگاه کرد و گفت: «خانوم، همه چ یدکتر مورگان با برق ارم؟»یبزرگ رو ب 

 .» درسته؟  ستین  تون یزندگ ي تو  یبزرگ زیچ  چیبا خدا، ه سهی. در مقاکهیکوچ تون یزندگ  يتو

.  میاریرو نزد خدا ب  زیهمه چ دیما با نی. بنابرامی خداست و ما فقط مخلوقات دست او هست خدا
 .  میبه او اعتماد کن زیدر همه چ دیما با

خود او را   يهاي راه مکن. در همه  ه یدل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تک ی تمام «به
 .»  دی را راست خواهد گردان  ت یهاق ی بشناس، و او طر

در   ياز ین  چی! همیکن یبه قائم به ذات بودن خدا فکر م  یکننده است، وقتما دلگرم  يبرا  چقدر
که خدا منابع    ستیما ن   یدر زندگ   يکمبود  چیباشه. ه  دهیکه او براش تدارك ند  ست یما ن   یزندگ

  ح یمس  يسا یکه ما از پسرش، خداوند ع  یما نداشته باشه، وقت  ي فراهم کردنش برا  يبرا  کران یب 
 . میکنی م يرویپ

 میکنی شروع م  ییاز جا  م، یکنی صفات خدا رو شروع م  يه خودمون دربار  يه مطالع  کهیدر حال  پس
  ی ازل   يو اونجا خدا  م، یتر برعقب   میتون ی که نم  یی جا  م؛یگردی نداره. ما به ازل بر م  يآغاز   چیکه ه

رو در خودش داره، و در طول   ات یح يه هم از، ین ی ب  ، يرضامند  ش یخو ي جامع، دارا - ما هست 
کنه، آماده هست که   تی کنه، آماده هست که ما رو تقو ي ما، آماده هست که از ما نگهدار یزندگ

در  م، یبه او داشته باش يشتریب  مان یکه ا کنهیم مون ق یما تشو يکنه. عظمت خدا قیما رو تشو
ماست.   از یقادر به بر آوردن هر ن  ت ینهای که ب  میکنی م  هی و به او تک میکنی که به او نگاه م  ینیح

 ما رو برکت بده.   میعظ  قتیحق  ن یباشد که خداوند با ا
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