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 او   ي خدا و مکاشفه 
 ی ع ی طب   ات ی عام و اله   ي مکاشفه   : 3درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

  نکه یو بعد از ا م، یکنی مند شروع منظام  اتی کامل اله يرو در حوزه  مون یمطالعه اصل امروز
با موضوع مکاشفه شروع کنم، چون   خوامی حاال م م، یاولمون داشت يرو در دو جلسه يامقدمه 

  مان ی ا کی بلکه به عنوان  ست، ینفر ن  کی ينظر ي سفه بر اساس فل تیحیهمونطور که گفتم، مس
  ی قت یکه حق نهیا  یحیمس مان ی ا ی اساس يهیاعالم و. کنهی سقوط م ای و  مونهی ا پابرجا می مکشوف، 

که   یی خدا  ده، یهست که از طرف خودِ خدا به ما رس ی قتیحق م، یریپذی م  ی حی به عنوان مسکه ما 
 هست.   یما مخف د یاز د

رو که  ياپرده  نیمکاشفه، ا يله یحال او به وس نیبا ا م؛ینیا چشممون ببرو ب او  میتون ی نم ما
  ي زهایکردن چ  دایهو   ایشفاف کردن و    ایکنه، برداشته. مکاشفه، ساده  می   یخودش رو از ما مخف 

  ی ک یو  میشیانواع مختلف مکاشفه قائل م يرو برا یزات یتما ات، یدر مطالعه اله حاالهست. ی مخف
  ده یخاص نام  يعام و مکاشفه   يهست که مکاشفه   يزیچ  نیفرق ب   م، یکه دار  یزات یتما  ن یاز مهمتر

که خدا    گهیکتاب مقدس به ما م  اماتمرکز کنم.    نهایمورد از ا  نیخوام بر اول می   . حاال امروزشهیم
و   دی به اون فکر کن ياستعار  ا ی یاس یبه طور ق دیمطلقه و اگه بتون  قتیمنبع حق ایسرچشمه 
باشه    کی کوچ  يسرچشمه   کیبه عنوان    تونهی م  نیا  د، یریرود رو در نظر بگ  کی بع  من  ای سرچشمه  

 . شهیم يرود قدرتمند جار  کی سرچشمه،  نیحال از ا  نی و با ا

  ی که در زبان خارج  يز یچ ایکه خدا منبع و سرچشمه هست،  نهیمورد نظر ا يده یا نجایا حاال
که نه تنها   نه یبرگرفته از ا دهیا  نی ق. اطلم قتی حق یاصل يسرچشمه  یعنینامند، می  اُرسپرانگ 

  ی اله  يمطلق به مکاشفه  قتیخدا وابسته هست، بلکه حق يبه عمل مکاشفه  ی مذهب قتیحق
 وابسته هست. 

بود که به شدت   يادهی ا نی ا اما به نظر برسه،  زیانگ رتیح يده ی ا ک یشما  يبرا  نی ا د یشا حاال، 
بود   نیا  دهیو ا شدیداده م میتعل ناسیتوماس آکوو بعدها سنت  سیقد  نیتوسط، مثالً آگوست

خدا دانش   نکهیمگر ا م، یبدون  يزیچ يرو درباره  يزیچ میتونستی ه ما به عنوان مخلوقات نمک
 ما فراهم کنه. ياونرو برا
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با چشم و مغز و عصب   نجایگفت که ما ا   او بود:    نی استفاده کرد، ا   سیقد  ن یکه آگوست  ير یتصو  و
و به چشم   ه؛ یضرور دن ید ي برا ، یینایب  يبرا ی ابزار جسمان  ن ی ا يو همه  م یشد ز یتجه یینایب 

 "تو کامله. یینایدر واقع، ب  ؛یستیتو کور ن ": گهیو م کنهی م نهیو او ما رو معا میریپزشک م

  یی توانا و کامل،  یی نایدر اونجا باشه، و ما ب  با یز اءیبذارن که انواع اش یاتاق  ک ی اگه ما رو در  اما
کامل فرو بره،   ی کی و اتاق در تار  د یو شما چراغ رو خاموش کن  میرو داشته باش  ق یدق  يردرك بص

چون ما   د، ید دینخواه يزیشما چ د؟ید دیرو که در اتاق هست، خواه یی زهایچ ییبایچقدر از ز
 ي زیچ میتون ی نم م، یموجود دار يزهایچ دن ید يکامل رو برا زاتیتجه نکه یبا وجود ا ، ییبه تنها

درك اونها   ي ما برا ي هاحسّ  ن یقتریدق ی نور باشند، حت ر یدر ز زها یچ نی ا نکه یمگر ا م، ینیرو بب
 . ستین  یکاف

موجود در   يزهایچ دیتا بتون  دیدار ازیبه نور ن  يگفت، همونطور که شما از لحاظ ماد نیآگوست و
رو   یقت یهر حق میهست تا بتون  يما ضرور  يهم برا  ی اله ينور مکاشفه  د، ینیرو بب ایدن  ن یا

نکته نقل قول    نیا   يدرباره  نی که کلمه به کلمه از آگوست  ناسیو بعد آکو  نیآگوست  . پسمیبدون 
هست،   ی به خدا متک ، یی نها لیو تحل ه یدانش مطلق در تجز  و مطلق  قتیکه حق گفت یم کرد، ی م

 .میرو بشناس  يزیکه چ کنهیم جادیامکان رو ا  ن یما ا يو برا  قتهیکه منبع حق ییخدا

 م، یبه مکاشفه اعتماد دار مون یمذهب مان ی ا يمحتوا  يدرباره  میگیم یمرحله، وقت  نی ادر  پس
  یخُب، شما به نوع ": گهی و م کنهی مسخره م کنه، ی به اون نگاه م کیزیعلم ف دگاهیکه از د یکس

  شگاهمون یما فقط به آزما  م؛یندار ياز یکه ما به اون ن  دیشیمتوسل م یع یمافوق طب يمکاشفه 
  ي زیچ دیتون ی که شما نم  میگی. ما به اونها م"می دیم ص یتشخ یرو به طور تجرب  قتیحق و میریم

  ي ر یادگی تیخالق اون رو براتون آشکار کنه و ظرف نکهیمگر ا د، یریبگ اد ی شیآزما يرو در لوله
 به شما بده.  عتیطب يمطالعه قی هاتون رو از طرآموخته

عام    يمکاشفه   يدرباره   ی. وقترسونهیمکاشفه منوع  دو    ای کاشفه  دو منبع م  نیما رو به ا   ن یا  حاال، 
.  شهیانجام م ق، یکه به دو طر کنهی خدا از خودش اشاره م يبه آشکارساز  نیا م، یکنمی  صحبت

  ی چون دانش شهیم دهیعام نام  يمکاشفه  نیدو جهت داره. اول از همه، ا نجایدر ا "عام"اصطالح 
 دارند.   یدسترس یاله  يبه مکاشفه  ایافراد دن   ي. همه شهیهست که به همه داده م 

بلکه  کنه، ی آشکار نم  ي منزو  یافراد روحان  ایعارفان  ای فقط خودش رو به افراد خاص  خدا
مخاطبان او هستند. مثالً  ای. کل دن استیدن  يانسانها و همه يهمه  ياو از خودش برا يمکاشفه 
  ".دهدی خبر م  ش یهادستاز عمل و فلک   کندی م  ان یآسمان جالل خدا را ب ": گهیدس مکتاب مق
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و تماشاگر جالل خداست   شهیتئاتر م يوارد صحنه  نه، یبب تونهی که چشم داره و م  ی هر کس پس
  م یعظ يتئاتر يکه صحنه شهیظاهر م عتیطب يو همه  دی ستارگان و ماه و خورش قیکه از طر
. خُب، کتاب  رسهینم دانش به همه  ن یا د؛یکنی کار م  یچ  د یاگه کور باش د، یگی م  شماهست. 

  او  گذارهیکه خدا اون رو در جان شما م کنهی شناخت از خدا هم صحبت م  نی ا يمقدس درباره 
ط  از درست و غل   ی. او حسکنهی اونرو در درونتون آشکار م   ، یع یو به طور طب  دهیبه شما وجدان م

 د، ینیرو بب يماد جهان  دیو نتون  دیباش نایاگه ناب  یکه از جانب اوست، پس حت دهیرو به شما م
  ن ی ا يدرباره شتریو بعداً ب  گذارهیکه او در جان شما م دیاز خدا دار ی شناخت درون  کی هنوز 

 صحبت خواهم کرد.

  در  ی همه مخاطب هستند، هر انسان  ی عنی "عام" يکلمه  نکهی: امیرو بگ ن یفقط ا دییایاالن، ب  اما
 عام.  يمکاشفه  یعنیخداست،  يمعرض مکاشفه 

نفر هرگز   هاون یلیو م هاون یلیچون م م، یکنی کتاب مقدس صحبت نم  ي درباره نجایما ا دوباره، 
از کتاب مقدس گوش   ی کس يهرگز اون رو نخوندند، هرگز به موعظه  دند، یکتاب مقدس رو ند

 . کنهیکردند که خدا خودش رو به مردم ظاهر م یزندگ  یعتیتئاترِ طب ينکردند، اما در صحنه 

عام    يگونه   ک ی   يدرباره عام    يمکاشفه   يکه محتوا   نه یا  گن، یچرا به اون عام م  ه نکیا  لیدل   نیدوم
غروب    دیتون ی . شما نمدهینم  به ما  حیمس  زیرستاخ  ای  حیمس  ياز کفاره   یقی گزارش دق  یعنیهست؛  

بلکه   کنند؛ی نجات خدا رو به ما اعالم م  يها نقشه که آسمان  دینیو بب د یرو مطالعه کن د یخورش
از   دیتون ی رو داره که نم یاطالعات خاص نی. ادیمورد به کتاب مقدس مراجعه کن نی ادر  دیبا

 . دیکسب کن عتیطب يمطالعه

که خدا هست،   نهیبلکه محتواش ا کنه، ی خدا آشکار نم يدرباره  يزیچ عتیکه طب ستین  نیا اما
  ات یبا جزئ گه ید ی ما تا لحظات حاال ظاهر شده. نش ینظام آفر ق یاو از طر ي ابد ت یقدرت و الوه

. حاال ما فرق میرو مشخص کن  گه ی د  زیوجه تما  کی   دییایپرداخت، اما اول ب   میبه اون خواه  شتریب 
هست که خدا به همه   يعام، مکاشفه ا  ي. مکاشفه میکنی و درك م عام و خاص ر يمکاشفه  نیب 
متفاوت از کتاب    ن ی. ادهیخدا م  ي دانش عام درباره   ک ی   ن یعام هست. ا   ي زهایچ  يدرباره   و  ده، یم

  افت ی دارند، در یبه اون دسترس که یخاص هست و فقط کسان  يمقدسه. کتاب مقدس مکاشفه 
  ي زیاز اون چ شتریکه ب  ده، یخدا م يها کار و نقشه  ي رو درباره يقتریو به ما اطالعات دق کنندی م

 .دیکنی م  افتی عام در يهست که از مکاشفه 
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. و  شهیکننده م  ج یگ  ی کم  نی و ا  شه یم  ده ینام  "یع یطب  ي فه مکاش"عام،    ياوقات مکاشفه   یگاه   حاال
 م، یاستفاده کن  "یع یطب  يمکاشفه "ما از اصطالح    اگه  د؛یمراقب باش  نجایازتون بخوام که ا  دیمن با

  "یع یطب يمکاشفه "که اصطالح  نهیرشته ا  نی و در اصطالح ا  اتیمفهومش در زبان خاص اله
و از   عتیهست که خدا در طب يعام، مکاشفه ا  ي شفه عام هست. چون مکا يمترادف با مکاشفه 

  ن یا ای. آیع یطب يمکاشفه  ایعام،  يکاشفه م میبه اون بگ میتون یپس م ده،یبه ما م عتیطب قیطر
 شفاف هست؟  نیآسونه؟ ا

مورد توجه ماست   نجایهست که ا  گهید يمجموعه  کی. شهیکننده م جیسخت و گ  نجایحاال ا خُب، 
  ات یاله"رو با  "یع یطب يمکاشفه "اوقات مردم اصطالح  ی . حاال گاه یع یطب ات یاله گنیو به اون م

  اه یتخته س يرو  خوامی م  نجایا  من. کنندی اشاره نم زیچ کی به  نها ی. اکنندی م  یقاط "یع یطب
رو نشون    ی ع یطب  اتیو اله  یع یطب  يمکاشفه   نیکنم فرق ب   یرو بکشم تا سع   يریتصو   کی   کمیکوچ

انسان رو   کی ریکرد و تصو میمن استفاده خواه ادیز یلیخ يرارت هناز مه نجایبدم و ما ا
باشه؟  م، یکنی آدم خوشحال؛ اون رو خندانش م ک یآدمه؛  کی  نی ا ست؟ین  یعال  نیا .میکشی م

جهان   ای ایانسان، دن  نی خدا و ا  نیباال، خداست؛ و ب  نی و ا استیدر دن  نجا، یشخص در ا  نیحاال، ا
  .مینامی م عتیه ما طبهست ک ي زیچ ای

به  نی به نام زم ارهیس کیخدا  میگیصرفاً نم م، یکنی عام صحبت م يمکاشفه  يدرباره  یوقت حاال، 
  ن ی خُب، برگرد و از قدرت محض استداللت استفاده کن تا بر اساس ا": گهیو بعد م دهیما م

 "هستم. ی که من ک یبه تو دادم، درك کن  نشیبا دادن جهان آفر نجایکه من ا ییهاسرنخ

 و ،  دیکنی رو مطالعه م  ینقاش   کی . با دقت  دیکار رو بکن  ن یا  ینقاش  کیبا    دیتون ی معلومه که م   حاال
  د یتون ی و م دینیب ی بکار رفته، سبک بکار رفته رو م ینوع مواد رنگ  د، ینیب ی حرکت قلم مو رو م 

توسط   حتماً ی نقاش نی! ا يوا " د، یکن ير یگ جهیو بعد هم نت د یکارآگاهانه بکن يکارها  ي سر ک ی
  ا ی رامبراند  يدرباره  يز یشده، چون شما از قبل چ ینقاش  ياگه یهر کس د ای رامبراند  ایفاهاك 

 . دیکه بعد به شما اجازه بده که کارآگاه باش کنهی نم  ی. خدا فقط نقاش دیدون ی م  گهینقاشان د

اون، فعاالنه    قیواسطه هست که خدا از طر  کی  ن ی واقع ا  در   نه؛یاز ا   شیب   يز یفه چمکاش   يده یا
بلکه خدا توسط   ست، یمستقل از خدا ن  عتیطب ی عنی -کنهی شخص آشکار م نیخودش رو به ا

ها و ستارگان و  جالل و شکوه آسمان  قی. او از طرکنهی خودش صحبت م  يدرباره  ایدن  يواسطه 
 .کنهی خودش صحبت م يدرباره  نهایا يهمه 
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  ي زیو مکاشفه چ مینامی م  یع یطب يکه مکاشفه  هی زیچ اد، یم عتیطب قیمکاشفه که از طر ن یا حاال، 
  ا یشده، به کار  ان یب  یکه به سادگ  "یع یطب يمکاشفه". پس اصطالح، دهیهست که خدا انجام م

.  کنهی آشکار م  عتیطب  قیو از طر  عتیاون خودش رو در طب  ق یکه خدا از طر  کنهی اشاره م   یاعمال 
هستم،   نییپا نی ا نجایمن ا  شه؟یم یمکاشفه چ  نی ا: نهیمکاشفه کار خداست. حاال سؤال ا  پس

  ک ی  ایآ کنم؟ی خدا رو درك م  يمکاشفه  ن یمن ا  ای : آنهیمکاشفه هستم. سؤال ا ن ی من هدفِ ا
 سؤال ماست.  نیا  ده؟ینوع دانش به من م

  ی ع یطب يو مکاشفه  یع یطب اتیاله نیفرق ب  م، یکنی صحبت م یع یطب اتیاله يدرباره  یوقت حاال، 
کار خداست.   يجهینت ، یع یطب ات یو اله ده، یکه خدا انجام م هیزیچ یع یطب ياشفه که مک نهیا

بلکه   م، یکنی شناخت خدا از خودش صحبت نم يدرباره  نجایشناخت خداست، و ما ا ات، یاله
 .میکنی ما از خدا صحبت م شناخت  يدرباره 

  ي درباره   یذهن ما، شناخت   در  نیا  ایآ  کنه، ی ما آشکار م   يخدا خودش رو به همه   یوقت  :نهیا  سؤال
  ي ز یچ  عت، یتونم از طبمی   من  ا یآ  گه، یبارت دبه ع  ایخدا؟    يدرباره   یشناخت  ای  دهیخودمون به ما م

   رم؟یبگ ادیخدا   يدرباره 

ها ادامه داشته.  تا مدت  ات ی اله ينه یمورد هست که در زم نی در ا یبزرگ  يمباحثه  کی  حاال، 
خدا بدونه.    يدرباره   يز یبدون نجات، چ  تونهیانسان م  ای ده که آبو  دهی ا  نی با ا   يد یشد  يهامخالفت 

  ن ی که ا دیرسمی و اون موقع به نظر شناسهی خدا رو نم  یانسان نفسان  گهیم ان یدر قرنت پولس
به شناخت خدا برسه، مگر   عتیطب يله یبتونه به وس یشد که کس می  احتمال  نیرسول  مانع از ا 

 . رهیه، چشمش رو باز کنه و غروح القدس او رو روشن کن  نکه یا

  ی ع یطب ات یعام از اله  يمکاشفه  يآموزه  يبرا  کی کالس يجا  ک ی که  1فصل  ان یهرحال، در روم به
  ن ی پرداخت. اما ا میبه اون خواه گهید یقیو ما تا دقا گهیرو م ياگه ید زیرسول چ نیهست، ا

 .میاز خدا دار یشناخت  کی که ما  گهیرسول در اونجا م

مشکل   نیبه ا دیتون ی م  ای آ دینیازتون بخوام که بب خوامیم م، یبه متن نگاه کن نکهیاز اقبل  حاال
 ان ی. در اول قرنتمیشناسی خدا رو م عتیطب يله یکه به وس گهی، او م1 ان ی. در رومدیببر یپ
 .میشناسی ما خدا رو نم که گهیم

رو نوشت،   ان یپولس روم  ی ، وقتخُب":  گهیمورد م  نی و در ا  ادیاتم شناس م  ک یباشه    ادتون ی  حاال، 
اعتقاد داشت. او نظرش رو   ياگه ی د زیرو نوشت به چ ان یقرنت یاعتقاد داشت و وقت زیچ  کیبه 

واضح از تناقض در   ينمونه  ک ی  ن یخُب، ا": گهی به اون نگاه کرده و م گهی نفر د ک ی  "عوض کرد.
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خدا رو   عتیطب يلهیکه مردم به وس گهیم 1 ان یرسول در روم نیا  که ییمقدسه، جا  کتاب
. پس کتاب مقدس با زبان دوگانه صحبت  شناسندی نم گهیم ان یو در اول قرنت شناسندی م
 .دی خُب، عجله نکن ".کنهی م

که دانش   میدار یدانش کی بکار رفته.  قیطر کی از  شیب  به يو عبر یونان یدر  "شناختن" فعل
که دانش   میحرمانه رو دارو م ی. و بعد شناخت و دانش شخصمینامی م  یعقالن  یآگاه ، يمغز

  م یآدم و ابراه  یعنی  کنه، ی صحبت م   قیپدران عهدعت  يهست. مثالً کتاب مقدس درباره   یمتفاوت
آدم، زن خود حوا را بشناخت و  ": گهیو م زنهیم  حرفبچه دار شدن اونها  يو بعد درباره  رهیو غ

 "او حامله شد.

و به   "خانم، من آدم هستم.": گهیو آدم م کنندی م آدم و حوا در باغ مالقات  گه؟ یم ی چ  ن یا حاال
زن رو شناخت، او ناگهان حامله شد؟   نیا یبا هم آشنا شدند و آدم از لحاظ عقالن  نکهیمحض ا
  ي فعل برا ن یاز ا  بره، ی رو بکار م "شناختن "ب مقدس فعل کتا نجا یا  یوقت  . ستین  نطوریاصالً ا

 .کنهی د و زن صحبت ممر  نیب  ی ممکن انسان  يرابطه نیکترینزد فیتوص

و   کنهی امور خدا صحبت م یروحان  صی تشخ يدرباره کنه، ی صحبت م ان یپولس با قرنت یوقت و
فراتر   ن یبلکه ا م، یاز خدا رو ندار ینوع شناخت روحان  ن یسقوط کرده مون، ا  ط یما در شرا  گهیم

 محض هست.  یمحض و ادراك عقالن  یاز آگاه

غضب خدا از   رایز": گهیم 18 يه ی، آ1 ان یدر روم پولس م، یکن نگاه 1 ان ی اگه ما حاال به روم و
از  ب  یرا در ناراست  یکه راست  ی مردمان  یو ناراست ی نیدیبر هر ب  شودی آسمان مکشوف م

 ".دارندی م

  ي رو در برابر محکمه   ا یو او کلّ دن   میاب ینشون بده که چرا الزمه ما نجات ب   خوادی م  نجا یدر ا  پولس
دارند، چون همه مُجرم شناخته   از ین  لینشون بده که همه به انج کنهی م  یو سع  ذاره ی خدا م

که هرگز در   ستین  یتوسط کسان  یس یع رشی از موارد، به خاطر عدم پذ يار یبس در شن، یم
پدر هست که خودش    ي خدا  یجهان   رشیبلکه به خاطر عدم پذ  دند، یاو نشن  يدرباره   شون یزندگ

  ی که چ  شه یگناهکار ما باعث م عت یها آشکار کرده و طبن انسا يرو به طور ساده و واضح به همه 
مانع   م، ی: خفه کنگنیمختلف م  ي هاترجمه  نجایدر ا  م، یبازدار یناراست  ر رو د ی راست م؟یکار کن

او   يها با مکاشفه که انسان  يخدا از کار  گهی. پس پولس ممیخاموش کن م، یسرکوب کن م، یشو
 هست.  نیخشمگ کنند، ی م
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  شان یشناخت، در ا توان ی چونکه آنچه از خدا م": گهی. او ادامه داده و ممیادامه بد خُب، 
  ن ی که در الت  کنهی استفاده م  ي ااو از کلمه   "ظاهر کرده است.  شان یخدا آن را بر ا   را یظاهراست ز

  ي اهسرنخ   نی که خدا ا  رسونهیرو م  دهی ا  نی ا  نجای هست و در ا  "راسیفان   "یونان یو در    فِستومیمَن
ران به شما  از رهب یبعض دینگذاشته که با  ایمال ی کوه ه ي ها و غارها و باالصخره  ریرمزگونه رو ز

  فِستوم، یمَن ده، یخودش م يکه خدا درباره  يامکاشفه  بلکهبدن که خدا وجود داره،  حیتوض
 ره، یگینم ادیاگه شاگرد ": دیبگ دیتا شما نتون  کنهی واضحه و خدا اون رو روشن م  ی عنیهست، 

خودش به وضوح و ساده به ما   تی شخص يچون خدا درباره "که معلم درس نداده. نهیبه خاطر ا
 .دهیم میتعل

  ده یعالم ... د نشیآفر ن یاو ... از ح دهیناد يزها یکه چ را یز": 20 يهی چقدر سودمنده؟ آ نیا
رو   دهی ناد زیچ ک ی تونهی نفر م ک یمتناقض هست. چطور  يهیان یب  ک یمثل  ن یا آه، . "... شودی م
  ي ده یناد ي زهایچ گهیم نجا یپولس در ا ی ول  "بشه ده ید تونه ینم" یعنی "دهی ناد" يکلمه  نه؟یبب

 به وضوح.  شه؟یم دهی د يبلکه چطور شه، یم دهیو نه فقط د شهیم ده یخدا د

رو   يای جهان مرئ م؟ینیب ی رو م ی. ما چمینیب ی رو نم دهیناد ي. ما خدامیاما نه به طور مستق  خُب، 
  ق یخودش رو از طر يده ی ناد تی چون خدا شخص ده، ی خدا رو به ما م يشفه که مکا مینیب ی م
 .کنهی بشه، آشکار م دهی د تونهیکه م یی زهایچ

  نی از ح تشیو الوه يقوت سرمد  یعنیاو  دهیناد  يزها یکه چ رایز": دی کالم پولس گوش کن به
به نظرتون   "باشد.ن  يرا عذر  شان یتا ا  شودی م دهی و د ده یاو فهم يکارها  له یعالم بوس نشیآفر

خوان به نزد خدا   ینم  کهیکسان  يکه همه  يعذر نی در نظر داره؟ ا نجایرو ا  يرسول چه عذر نیا
 .کنندی م  هیبه اون تک ان، یب 

مطمئن   میتون ی نم مانه.   ا یدونم که خدا وجود داره  ی من منکر وجود خدا هستم، نم": گنیم اونها 
 ي ، و گناهکار در داور "ستیوجود خدا ن   يبرا  یخوب   مدرك  چیخدا اون رو شفاف نکرده؛ ه  م؛یباش

  يعذر  نی ا ".شدمی تو م رویپ نیترمن سرسپرده ، یکه تو هست دونستمی اگه م  ایخدا": گهیم
رو از   ش. خدا به وضوح خودگهی م نجایهست که پولس در ا  ي زیچ ن ی. ادارهیهست که خدا برم

 نداشته باشه.  ي، تا انسان عذر مکاشفه به وضوح درك شده ن یظاهر کرده و ا عتیطب قیطر

و شکر نکردند   دیاو را چون خدا تمج یهرچند خدا را شناختند، ول  رایز ": 21 يه یدوباره آ حاال
  نجا یکه پولس در ا  دینیب ی م  "گشت. ک یتار  شان یا فهمی دل ب  ده، یخود باطل گرد االتیبلکه درخ

در   پساو رو شناختند.  گهیمو  کنهی استفاده م "شناختن"فعل  یاو از وجه وصف گه؟یم یچ
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لحاظ متفاوت او رو   کیاز  ان، یدر اول قرنت م؛یشناسی لحاظ او رو م کی ما از  گهیم 1 ان یروم
 .میشناسی نم

واضح و آشکار شده، پس نه   این کل د يبرا تشیو الوه ي : قوت سرمدمیشناسی م نقدر یما ا اما
  ات ی اله نی . امیهم دار ی ع یطب اتیاله بلکه م، ی دار  یع یطب يمکاشفه  ای عام  يمکاشفه  کیتنها 

  ی شناخت   یعنی  کنه، ی اما شناخت خدا رو محو نم  شه، یم  زهایچ  نیا   يو همه   وبیو مع   فیتحر  ، یع یطب
 . دهیبه ما م عتیطب قیکه خدا از طر
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