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 صفات خدا 
 روحانیت خدا   : 3درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

قائم به ذات   يه قبل دربار ي ه . جلسمیدیمجموعه دروس با موضوع صفات خدا رو ادامه م ن یا
خدا نگاه    تِ یبه روحان   میخواهی جلسه م   نی در ا  م، یالوجود بودن خدا صحبت کردواجب   ا یبودن و  

  . میکن

اش  درباره  میکنی خودمون نگاه م   تیکه به روحان   ی به شکل  م، یکنی خدا صحبت م   تِیاز روحان   یوقت
  ی ک یزیف ی بدن  يدارا  و  ستیروحان  ، يهست که خدا وجود  ن ی. بلکه منظور ما امیکنی صحبت نم

 تمرکزِ درس امروز ماست.  نی . و استی تَناه یَ. او الستیدن ی خدا ناد نی. بنابراستین 

  يه کلم یکلمه در هر زبان  نیترن یسنگ. تُزِر» گفته: وی. دبليبگم که «اِ دیشروع با يبرا یول 
 خداست.   ياون زبان برا  يه کلم یکلمه در هر زبان  نیترن یخداست. سنگ

  د ی او وجود داره، که با  يهدربار  یبودن   نی و وَز  بتیو ه  ین یسنگ  ک یخدا    ي هدربار  ياهر مطالعه   در
وجود   يار یبس یروحان  ي هاي نگری که سطح میکنی م ی زندگ یهم وجود داشته باشه. ما در دوران 

در افق    يخار   يهخدا هستند که مثل بوت  يه دربار  یو خراف   یسبک، سطح  يافکار  يدارند که دارا 
 . رندیگی قرار م  سا یکل يفکر

  نکه یا يه بزرگ و شگرف، دربار ی تفکرات م، یخدا برگرد يه دربار قیبه تفکرات عم میخواهی م ما
 که در کالم او نشان داده شده.  يهمونطور   ست، یخدا ک

خداست. و   يهمطالع  ات، یااله يهمطالعه خواهد بود. مطالع  نیترن یمطالعه، وز نیا نیبنابرا
خدا   یث یهست که بر شخص، وجود، صفات و اتحاد تثل اتیاز االه یاون بخش ح، یصح اتِیااله

 .  شهیمتمرکز م

  ر یدرك ما از سا يهکنندنییتع  تیدر واقع  م، یکنی رو درك م حیصح اتِیچطور ما االه نکهیا
  ق یهست که ما از طر  يلِنز   نی خواهد بود. من باور دارم که صفات خدا بزرگتر  اتیااله  ي هاطهیح

 . میکنی رو درك م اتیااله   يهاشاخه  ریاون سا
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  ي هواژ ی بدم. اول  حیسه کلمه رو براتون توض خوامی خدا، من م  تیمبحث روحان  ي در ابتدا پس
منظورم    ستي ماد   ریخدا غ  گمی م  ی. وقتيخدا روح است، بدون بدن ماد  ی عنیهست.    » يماد   ری«غ

 !  ته یاهمی که ب  ست ین  نیا

  ت یما اهم  يبرا  نی و ا  ستي ماد   ری. خدا غستین   تیاهم  یب   یول   ست، يماد  ریبر عکس، خدا غ  بلکه
  ي با زن سامر  یسیکه ع ییهست. جا 24: 4 وحنایموضوع  نی ا يبرا يد یکل يه یداره. آ یمیعظ

 . کنهی گفتگو م 

  يه خدا جنب ی عنیکه  کنه ی عام استفاده م ي روح به معنا يه خدا روح هست! و از کلم  گه یم و
اون رو   مینداره که ما بتون  ي نداره. خدا قدّ يبدن ماد کی نداره. خدا مثل من و شما  ی کیزیف

 بدن نداره.   يا اعضاخد م، یوزنش کن مینداره که ما بتون  ی وزن  م، یریاندازه بگ

.  کنندی چشمان خدا صحبت م ایدستان خدا و  يه که دربار میخون ی رو م یات یمقدس آدر کتاب  ما
 !  زنهی نم  نکیخدا چشم نداره! خدا ع کند»ی مثال، «چشمان خداوند در تمام جهان تردد م يبرا

که ساعد خداوند بر او    ستی، «ک1:  53  ای. اشع کنندی خدا صحبت م  ي بازو  يه دربار  ياگه ی د  اتیآ
 . کنندی خدا صحبت م يهاگوش  يه دربار ياگه ید اتیمنکشف شده باشد؟» آ

ها  هستند، که به اون  ییهااستعاره  نهایا م؟یدار نهایا  يبرا ی حیخدا روح هست، ما چه توض اگر
 میبتون   ی که ما به راحت  کنهی بر ما  آشکار م  ی. خدا خودش رو به طُرُقشهی گفته م  ی انسان   هاتیتشب

  که  یبه خودش، در زمان  یمشابه انسان  يها تینسبت دادن قابل قی. از طرمیاونها رو درك کن
 . کنهی خودش رو بر ما آشکار م 

موضوع   نیآشکار کردن ا يساده برا یروش کند»ی خداوند در تمام جهان تردد م «چشمان 
. در واقع خدا دروِن همه  دونهی رو م  زیاو همه چ. که  نهیب ی رو م  زیخداست که او همه چ  يه دربار

 .  نهیب ی رو م  زیچ

 هست. يموضوع به ماست که او قادر و قو  نیگفتن ا  يخدا»، روش او برا ي «بازو

 نامحدوده.   اریکه خدا بس دهیم حیبه ما توض ت»یحیدر کتاب «اصول مس ن»یکالو «جان 

  ن ییما پا يه تا انداز دی . خدا باکنهی نامحدو ما ارتباط برقرار م يهاذهن  قیبا من و شما از طر و
  یی به زبان امروز با ما گفتگو ا یبا ما ارتباط برقرار کنه،  یی ابتدا  ار یبس ییگفتگو قیو از طر اد، یب 

 کنه.     بت! به زبان نوزاد با ما صحترنیی هم پا  نی داشته باشه. در واقع از ا یکودکستان 
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ما  فیکه خدا خودش رو با درك ضع  ستی روش ، یانسان  هاتِی تشب نیده از ا خدا استفا يبرا و
لحظه   ک یاگر بود اونوقت خدا در  ست، ی. اما خدا به داشتن چشم و گوش محدود ن دهیم قیتطب

 جا باشه! درسته؟   ک ی تونستی فقط م 

لحظه همه   کی در  دهیبه او اجازه م نی نداره، و ا یک یزیمحض هست که خدا بدن ف یقتیحق نیا
هاتون و من به اتاقم در هتل برگردم، مهم  جلسه تموم بشه و شما به خونه نی ا یجا باشه. وقت 

 خدا با ماست.   م، یکجا بر ستین 

اون مکان رو   یوقت  یاونجا هست. و حت  میما برس نکهیخداوند قبل از ا م، یکجا بر ستین  مهم
رو نداره،   ی بدن انسان   یِ مکان   تی محدود  . و چون خدا مثل من و شمامونهی خدا اونجا م   م یترك کن

 داره.    ياالعادهفوق  ات یهمه جا باشه. خداوند چه خصوص شه یهم تونهی م نیبنابرا

  میت  يسال اول دانشکده بودم، و اونجا برا  يکردم، دانشجو  یکه سخنران   ي بار  ن یهست اول   ادمی
.  میقهرمانان رو داشت يه آخر هفت » ي. اِ یو ما در «اِف. س  کردمی م ي «تگزاس تِک» فوتبال باز

هم اونجا بود. در آخر هفته    زیداالس کابو  میت  م، یسرتاسر کشور جمع شد  کنان ی باز  يه یمن با بق
اونها   کشنبهیو  میانجام داد یو خدمت  یحیمختلف مس يهاتیفعال  یرستان یآموزان دب دانش باما 

  .فرستادند ساها یما رو به کل

در ناکجا آباد  ییسایفرستاده بشم، اونها من رو به کل سا یکل کی که قراره به  دونستمی نم من
پُست اونجا هم   يه ادار یکه حت دمیدر گوگل جستجوش کردم د یفرستادند! که بعدها وقت

 وسط ناکجاست!    یعنیشده!  لیتعط

قرار داشت، و   ست یمِتُد ي سا یکل کی  گه یو در سمت د  ست یپتبا يسایکل ه ی ابان ی طرف خ کی  در
بعدش به   يه و هفت رفتی م ست یباپت يسایهفته به کل کی نداشتند که  شتریواعظ ب  ک یاونها 

   !  ستیمِتُد يسایکل

تا   یینجایخوشحالم که ا یل یشبان بهم گفت خ د ی زمان شروع جلسه رس یداره! وقت تیواقع  نیا
   ندارم!   یغام یام، و پوقت موعظه نکرده  چی. گفتم: من هیامروز رو موعظه کن  غامیپ

  نکارو یدوست دارم که ا  یجمع دعا نکردم ول   يوقت جلو   چیگفتم من ه  ؟ی دعا کن  شهیپس م  گفت
من به سمت منبر   کهیو در حال  ستاد یمنبر ا ياون بلند شد و جلو د، یزمان دعا رس یبکنم. وقت

امروز صبح ما رو   غامیپ کنه، ی م يتگزاس تِک فوتبال باز  يالوسِن که برا ویگفت: است رفتمی م
   !  کنهی موعظه م 
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خداوند! تنها    ي ! براکردمی عمرم رو وعظ م   يهموعظ  نیاول   د یکه با  یطیمن اونجا بودم، در شرا  حاال
نگاه   اومدند ی نفر م ون یلیم ک ی که به نظرم  یتی و در چشم جمع  ستادمی اونجا ا یکه وقت  يزیچ

ام تا در غرب تگزاس به  ام اومده از خونه  ي بود که، من از راه دور نی بگم ا تونستمی کردم م
هزار دانشجو داشت   یدانشکده که س نیرو در ا چکسیتنها بودم و ه یلیدانشگاه برم، و خ

بودم، «تو را هرگز و هرگز   ده یبود که من بهش چسب 13باب  ان یدر عبران  ي اه یآ اما  شناختمی نم
  ن یکه ا یهر جا برم خدا با من هست. تنها راه دونستمی رها نکنم و تو را ترك نخواهم نمود» م

 نداشته باشه.    یک یزیکه خدا بدن ف نه یممکنه باشه ا  تونهی م

با من که در غرب    تونستی اشه، مب   یتِنِس   سِیبا مادر و پدر من در مِمف  تونستی همونطور که م  او
عالم با شما   يهر روزه تا انقضا  نک ینگفت: «ا  ی سیع ایهم باشه. آ رفتمی تگزاس به مدرسه م 

   هستم»؟ 

روبه    یبا چ   ستیمهم ن   م، یما کجا بر  ستیمهم ن   نکه یاز خداست. ا   یی بایخدا چه صفت ز   ت یروحان 
    خودش با ما هست.   ت یخدا با تمام ن یا م، یتا چه حد تنها باش ستیمهم ن  م، یرو بش

 بودن هست. ي ماد ریکلمه، غ نیاول 

  شه یرو م  یصورتِ جسمان   ک ی.  ستی دن یناد  ست، ي ماد  ریهست. چون او غ  » یدن یدوم «ناد  يه کلم
   .    میقدم بردار  مان یو با ا  م، یکن  یزندگ   مان یبا ا  د یما با  ن، یرو نه. بنابرا  یوجود روحان   کی   یول   دید

  ی عنی ؟یچ یعنیدر اصل  نیا دیدون ی است.» م دهیند ی: «خدا را هرگز کس گهیم 18: 1 وحنای
   ! گه یهست که داره م ي زیچ ن یهم ش یمعن قایاست»! دق دهی ند ی «خدا را هرگز کس

آرتور  مَک ! جان هاوونهی د ستیدر ل  دشی ! بگذارامده یمن خدا رو د  نیبه شما بگه: بب یکس اگه
  روز یاو اومد و بهش گفت: «من د ش یکه پ ی خرافات  یواعظ  يه دربار کنهی م  فیتعر یداستان 

 و در حمام بودم، و خدا بر من ظاهر شد!»   کردمی رو اصالح م شمیداشتم ر

که خدا بر تو ظاهر شد؟» اون گفت «بله خدا بر من ظاهر شد.»   نهیگفت: «منظورت ا آرتورمک 
صورت بر   يچون اگر اون خدا بود، تو رو ؟»يو به اصالح صورتت ادامه دادآرتور گفت: «تمک 
   . يافتادی م  نیزم
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هر   ا ی ام، دهی خدا رو شن ي من صدا ام، دهی : من خدا رو دگنیم ی! وقت کنندی رو لوث م  نی ا مردم
هست، و   ح یمس يسایاو در پسرش خداوند ع  یِ کی زی. تنها ظهور فدیدی! نه شما خدا رو ند يزیچ

 . پدر نشسته ياو در دست راست خدا 

در   یی هاممکنه. زمان  ریغ ن یباشد» ا دهیپدر را د یکس  نکهی: «نه اگهیم 46: 6 وحنای
درخشان   یآشکار کنه، جالل  یک یزیخودش رو با نور ف کنهی مقدس هست که خدا انتخاب م کتاب 

   . تابهی و م رهیگ یکه از وجود خدا به شکل نور نشئت م یو نوران 

  ی . مثال موسکنهی آشکار م تیدرخشان و تابان در چند موقع  يخدا خودش رو به صورت نور  بله
که از مقابل تو   یگفت: جاللت رو به من بنما و خدا گفت: برو و در شکاف صخره پنهان شو؛ وقت

      . دی د یخواهعبور کنم تو درخشش جاللم رو از پشت سر  

از   ریدرخشان و تابان هست. اما غ يبه شکل نور یکیزی. از نظر فستی ک یزیف یتنها تجل  نیا و
  . کنهی اشاره م  یدن یناد يبه خدا به عنوان خدا   15: 1 ان ی. کولسستي رمادیغ  يخدا وجود  ن، یا

  یو باق  يپادشاه سرمد يبار : «17: 1 موتائوسی است. اول ت دهیناد يخدا  نی صورت ا یسیع و
.»  میحک  يتنها خدا   ، یدن یناد  یِ: «باقمیسرود رو بخون   نی ا  می.» ما دوست داردیوح  يخدا  ده، یو ناد

   . ستی دن یاو ناد

چون خدا    نی.» بنابرادی د  تواندی و نم  دهیاز انسان او را ند  ي: «احد گهیم   16:  6  موتائوسی ت  اول
   .  گهیخدا م يه مقدس دربارکه کتاب  می هست يز یما تماما وابسته به اون چ ستیدن یناد

 ادیو  میبهش نگاه کن میخدا وجود نداره که ما بخواه یک یزیف يهندیبه عنوان نما  يزیچ چیه
   عام از او وجود داره.  يه مکاشف  کیاطراف ما   عتی. اما در طبهیکه او چه شکل میریبگ

  ي ه. اگر شما به خون هی که خدا چه شکل مینیو بب میبه جهان اطراف خودمون نگاه کن میتون ی م ما
با راه رفتن   د، یشناختی من خونه نبودم و شما از قبل هم من رو نم  کهیدر حال  دیاومدی من م

نصب    وارید  ي رو که رو  یی زهای. مثال چدیگرفتی م   ادیمن    يه دربار  ي ادی ز  ي زهایام چصرف در خونه 
    که من گلف دوست دارم.  دیدیرسی م  جهینت نی و به ا  دیدیدی م امردهک

که من همسر و چهار فرزند دارم،   دیشدی پروفسور بود. متوجه م  ک ی که پدرم  دیشدی م  متوجه
من متوجه   يه دربار زهایچ یلیخ کنمی م  یکه من در اون زندگ ياتنها با نگاه کردن به خونه

   . دیشدی م
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 میتون ی . ما نمکنهی وجود داره صدق م  یک یزیکه در خلقت ف  ی عام  يه مکاشف  يه امر دربار  ن یهم  و
او   يهدربار ياد یز يزهایچ دهیکه آفر ییایبا نگاه کردن به دن  میتون ی اما م م، ینیخود خالق رو بب

  . مینیبب

هستند.  دن یکه به وضوح قابل د کنه، ی خدا صحبت م یدن یصفات ناد يه دربار 20: 1 ان یروم
  ی منظم ياو خدا م، ینیب ی خدا م يه دربار زهایچ یلیخ میکنی اطرافمون نگاه م يایبه دن  یوقت

که   ییخدا  ، یدقت و درست يطرح و نقشه است، خدا  يخدا ست، یی بایز يهست، او خدا
   .  غرّدی که م  ییخدا  کنه؛ی که چون رعد غرش م ییخدا وهه، که با شک ییقدرتمنده، خدا

  ي او خدا  کنه، ی رو کنترل م انوس یو اق دهیکه به باد فرمان م یی حاکم مطلق هست، خدا  ي خدا او
   . کنندی م ران یکه محو و و فرسته، ی رو م ییو تندبادها  های انتقام و غَضب هست، که سونام

رشد کنند و به   اهان ی درختان و گ شهیو باعث م فرسته، ی محبت هست، که باران رو م  يخدا  او
  اد ی او  يه دربار ي ادیز يزهایخدا چ یک یزیف يایجهان او خوراك بدند. ما تنها با نگاه کردن به دن 

  . میریگی م

  ن، یهم يو برا میریگی م  ادیخاص او، در کالمش  يه خدا و مکاشف يه از همه، ما دربار شتریب  اما
 کنه، ی رو منحصر به فرد م  حیکه، تجسم مس  هیزی چ  ن ی. امیدی نشون م   اتیآ  ن یبه ا   ي اد یما توجه ز

   شد.   ت یما قابل رو يبرا  یدن یناد يخدا  نکه یا

که به خداوند   نهیجوابش ا ه؟یکه: خدا چه شکل پرسندی رو م  قیسوال عم نیها ابچه  اغلب، 
  ح یبه مس یساکن شد، و وقت  يکامل در فرم بشر ي خدا، خدا میو بگ می اشاره کن حیمس ي سایع

      .  هیکه خدا چه شکل مینیب یم م، یکنی نگاه م

 م، ید یو جالل او را د  یو راست   ضیما ساکن شد، پر از ف  ان یو م  دیکلمه جسم گرد: «14:  1  وحنای
است؛    دهیند ی: «خدا را هرگز کسگهیمشخصا م 18: 1 وحنایپدر.»  گانهی پسر  يه ستیشا یجالل 

   که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.»  -هست  حیمنظورش مس -  ياگانه یپسر 

در   ، یدن یناد يخدا  نی. اکنهی و آشکار م  ریما تفس ياو پدر رو برا ده، ی او پدر رو شرح م یعنی
گفت:   پسیلی، ف14باب  وحنایهست در  ادتون یشد.  دن یما قابل د يبرا حیمس يسا یپسرش ع

مرا   ایام، آمدت با شما بوده نیگفت: ”در ا یسی است؟ و ع ی«پدر را به ما نشان ده که ما را کاف 
  است.“»   دهیپدر را د د، یکه مرا د یکس  ؟يااختهنشن

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

7 

هست،   ح یماش نکه یا ای ! و کنهی است که صحبت م وانهید ي مرد ن یا ایدو امکان وجود داره،  تنها 
  ن ی ا گهیشواهد کالم خدا و شواهد تمام آنچه کالم خدا م میباور دار. ما حیمس يسایخداوند ع

که با پدر برابر و مانند   ی هست، تنها کس کردی هست که ادعا م  یهمون کس قایهست که او دق
در   و بر خود گرفت و آمد تا پدر رو بر ما آشکار کنه،  یانسان  گناهیکه جسم ب  یکس  ست، ي بداو ا
فروغ جالل    ی سیع:   3:  1باب    ان ی: عبران گهی د  يه یآ  ک ی.  رهیبم  بیبر صلبه خاطر گناهان ما    ت ینها

فروغ جالل پدره. تابش و خروش نور درخشنده که خدا را بر ما آشکار    ی سیاوست، جالل پدر. ع
   و او خاتم جوهر خداست.  کنهی م

  ن یدوم نی نداره. و بنابرا یکی زیف یاو بدن  ست، ي ماد  ریکه خدا غ نهیاول از همه ا ه؟یچ منظور
  م، یقدم بر دار  مان ی ا  يه لیبه وس  د یبشه. پس ما با  ده ید  تونهی . و نمستی دن یکه او ناد  نه یا  زیچ
پسر او   یخواهد بود وقت  یروز در آسمان چه جالل  ک یکه  میبدون  و  م، یکن ی زندگ مان ی با ا دیبا

جالل تابان و درخشان پدر    نطوریو هم  م، ینیو او رو رو در رو بب  میرو بنگر  حیمس  يسایخداوند ع
   رو. 

هست. به عنوان   » یتناهی«ال مینیب  یکه م  یکلمه سوم میرس یجلسه م  ان یکه به پا  نطور یهم
   نداره.  یت یمرز و محدود چیخدا ه ی کیزیف یبدون بدن  ی روحان   يوجود

  ن ی با ا  چوجهیآزاد هست، او به ه  یک یزیف  تیمحدود. او از هر  میصحبت کرد  نی ا  يهقبال دربار  ما
:  گهی. اِسپرول می. آر. سستی تناهی. پس خدا در وجودش الشهیجهاِن زمان و مکان محدود نم

    نداره.»  یشناختی هست ي «او مرزها

که   ستین  یمکان  چی. هیشناختی مرز هست چیبدون ه اد؟ی. به نظر نمیمثل خودِ آر. س  درست
خدا اونجا با ما   ت یتمام م، یکجا هست ست یخودش در اون نفوذ نکنه. مهم ن  ت یوجود او با تمام

   هست. 

عظمت   گهید ان ی.» به ب شماری ب  بیو عجا  کندی م  اسیقی و ب  می: «خدا اعمال عظگهیم 9: 5 وبیا
خودش عنصر پرستش رو به  ن یدرك ما به عنوان انسان هست. و هم تی فراتر از ظرف ار یاو بس

   . ارهیم ان یم

از   یحس  نی . امیکامال درکش کن میتون ی که نم  میرو بپرست ییخدا یبه درست میتون ی هرگز نم ما
فراتر    ار یخدا فراتر از ماست، بس  نکهیا  اره؛یبا خودش به پرستش ما م  رتیو ح  یاحترام و شگفت
   .  ارهیما رو به زانو در م نی . و استی تناهیاز ماست، او ال
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او خودش رو به ما شناسونده.   نکهیبه ا م، یبه باال نگاه کن یو شگفت رتی ما با ح شهیباعث م نیا
است، وسعت   رکنندهیما متح يبرا  نی ا کند»ی م  اس یقی ب  میعظ ي: «خدا کارها گهی م 10: 9 وب یا

باز همچنان او   یول  زنه، یعظمت خدا کنار م يهما رو دربار يفکر  يهات ی. و محدود بخشهی ذهن م
  . ستی تناه یچون ال راترِف

نداره،   چهینداره. او مثل من و شما ماه  یتیمحدود  چینداره، قدرت او ه  ی تیمحدود  چیاو ه  دانش
  نی بدن نداره، بنابرا  يقوت خدا وجود نداره. نه! او اعضا   ي برا  یمعقول خاص   يها ت یپس محدود

       وجود نداره.  یتیودمحد  چیقدرت او ه يبرا

هست که   یی خدا نی . امیپرستی هست که ما م  ییخدا ن یا ست، یممکن ن  ریخدا غ ي برا ز یچ چیه
  . میبشناس  ترق یاو رو عم ح، یمس  يسا یاز پسرش ع يرو یپ نی ح میخواهی ما م

  يزها یهنوز چ م، یدر راه رفتنمون با خدا کجا هست ستیکنم که مهم ن  ق یشما رو تشو خوامی م
او رو   ي عمق و بلندا یما وجود داره. ما هنوز حت يخدا برا يه دونستن دربار يبرا يشتریب  یلیخ

  ی و حت  میتا ما خدا رو بشناس برهی زمان م تیتمام ابد يبرا لیدل  نی. به هممیالمس هم نکرده
   . میخودمون رو بشناس ينخواهد بود تا ما تمام عظمت خدا  یهم کاف تیابد

    خداوند ما رو برکت بده. میکنی م ی بودن او رو بررس یکه عال  نطوریکه هم باشه
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