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 او   ي خدا و مکاشفه 
 خاص   ي مکاشفه   : 4درس  
 آر. سی. اسپرول دکتر  

  ن یو من ب  میبه مفهوم مکاشفه پرداخت ات، یاله يدرسمون و مرور کلّ حوزه  یقبل  يدر جلسه  ما
عام و   يمکاشفه   نیباشه، ب  ادتون یاگه  نیقائل شدم. همچن یتفاوت کی خاص و عام  يمکاشفه 

  د ی باخاص بپردازم،  يبه مکاشفه  نکهیز اقائل شدم. حاال، قبل ا یتفاوت کی هم  یع یطب اتیاله
  ز یتما   نیمهمه و ا   یلیخ  م، یعام دار  يکه از مکاشفه   یقائل بشم که با توجه به درک   گهی د  زیتما  کی
 هست.  میرمستقیو غ میتق عامِ مس يمکاشفه  نیب 

دو   ن یهست که ب  يزیکاربرد چ  ا یمربوط به عملکرد  م، یرمستقیو غ میاصطالحات، مستق ن یا  حاال
در  "میمستق"از اصطالح  م، یکنی صحبت م میمستق يدرباره  نجایما ا یوقت. رهیگی رار مقطه قن 

بالفاصله    د یبا  گمیم  فته، یاالن اتفاق ب   ي زیخوام چ  یمن م   یوقت  م؛یکنی ارتباط با زمان استفاده نم
 . فتهیاتفاق ب 

بت به خودمون متعال  بلکه دوباره، اگه ما خدا رو نس م، یرو در نظر ندار ي ز یچ ن یچن نجا یا  ما
بار به   ن یما آخر وکنه؛  یو خدا خودش رو به ما آشکار م  میهست نیزم يرو  نجا یو ما ا م، یبدون 

مکاشفه    ن ی ا  نیپس بنابرا  کنه، ی آشکار م  عتیطب   ق یکه چطور خدا خودش رو از طر  میپرداخت  ن یا
 واسطه هست.  کیکه   يز یچ رسه، یاز خدا به ما م ریغ  يزیچ  قیاز طر

. روزنامه  کنهی که به انواع خاص ارتباطات اشاره م  میکنی رسانه صحبت م  يدرباره  مروزهما ا ای
واسطه هست که    کی  ون یزیتلو   ؛هشیم  یاطالع رسان   اون   قیهست که از طر  لهیوس  ایواسطه    کی

  نجا ی. پس در ارهیواسطه هست و غ ک ی  ویراد شه؛یتماشا م ای دهید عی اون وقا قیدوباره از طر
  ي درباره   یو وقت  شهیمنتقل م  يزیچ  کی اون    قیهست که از طر   یانجیم  زیچ  کی  ای  هلیواسطه، وس

که خدا    میکنی صحبت م  يامکاشفه   يدر واقع درباره   م، یکنی صحبت م  می رمستقیعام غ  يمکاشفه 
 . دهی از خودش به ما م  ریغ ياواسطه   قیاون رو از طر

  ن ی و ا  کنندی که احضار ارواح م کنمی م سحر و جادو صحبت ن  ي هاواسطه يدوباره، من درباره  و
 هست.   عتیعام، طب يمکاشفه  يبلکه اصل واسطه زها، ینوع چ

  که  کنهی صحبت م ي اگهید ق یطر يکتاب مقدس درباره  م، یرمستقیعام غ يعالوه بر مکاشفه  حاال
ا پولس  اونجکه    مینگاه کرد  1  ان ی. مثالً ما به طور مختصر به رومکنهی خدا خودش رو به ما آشکار م

 .کنهی مخلوقات آشکار م قیرسول گفت که خدا خودش رو از طر
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خدا صحبت   عت یشر ي، پولس درباره2 ان یهست. اما در روم میقرمستیعام غ يمکاشفه  نیا
صحبت کرد که اسمش رو   ي زیچ يدرباره ما نوشته شده. مثالً جان کالون  يهاکه بر دل  کنهی م

از زمان تولدمون در ما بنا شده که خدا   نیا یعنیگذاشت،  یه حسّ ال  ای سیتاتینیویسِنسوس د
خدا ظاهر   عتیما از شر یدر وجدان و آگاه نی. ا ذارهینسبت به خودش م یآگاه کی در جان ما 

 .شهیم

هست که   يامکاشفه  بلکه م، یار یواسطه بدست ب  ق یکه از طر ستین  يزیچ یشناخت و آگاه  نیا
 ن یا م، یکنی صحبت م  می عام مستق يمکاشفه  يدرباره  ی توق پس رسه، یاز خدا به ما م ماًیمستق

 .  میخاص بر يبه سراغ مفهوم مکاشفه  دییایواضحه، پس ب   زیتما نی اگه ا  خُب،  .میرو در نظر دار

بکار   لیبه دو دل  "عام"که اصطالح  میگفت م، یکرد فیعام رو تعر يمکاشفه  ی که وقت ادتونهی  حاال
ها در  انسان  يکه خدا از خودش به همه  کنهی اشاره م  يامکاشفه  عام به يمکاشفه  نکه یرفته، ا

 .دهیاز خدا به ما م یشناخت   یمکاشفه، به طور کل نیا  يمحتوا نکهیو ا ده، یهمه جا م

اون   افت یاز فرصت در ایافراد دن  يو همه  دهیهست که خدا م يامکاشفهخاص،  يمکاشفه 
اگرچه تا   ده، یکتاب مقدس به ما م قیطرعمدتاً از   هست که خدا ی تاطالعا نی . اشنیبرخوردار نم

  ی شامل محتوا و اطالعات   نی و ا  ست، یکتاب مقدس ن   قیکه منحصراً از طر  دی د  میخواه  گهید  یقیدقا
 .  میاریاون رو بدست ب  عت، یاز طب میتونستی هست که هرگز نم 

که   گه یبه ما م یی زهایو چ  ز یرستاخ ب، یصل دن، یخدا، جسم پوش يه یفد  ينقشه  ي درباره  ن یا
 حاال  بدست آورد. یع یاز عالم طب گهیهر بخش د ای یشناس  ست یز ای  کی زیف يبا مطالعه  شهینم

  ق یگوناگون شهادت داده شده که خدا در گذشته خودش رو به طر  ي هاقیدر کتاب مقدس، به طر
  نم، بهجلب ک ان یتون رو به فصل اول کتاب عبران لحظه توجه  ک ی  دیبد اجازه آشکار کرد.  ی خاص

  ي هاق یخدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طر": میخون ی کلمات رو م نی که ما ا ه یآ نیاول 
 به پدران ما تکلم نمود،  ایمختلف بوساطت انب

جودات قرار داد و  مو ع یآخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جم امیا ن یا در
جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل  لش و خاتم که فروغ جال د؛یها را آفر او عالم لهیبوس

 "همه موجودات بوده.

که ما اطالعات    نهیاخاص    يمورد نظر در رابطه با مکاشفه و مخصوصاً مکاشفه   يده یا   نجایدر ا  حاال، 
  نی و ا زیانگ رتیح يادعا کی زه، یانگ رتیح زیچ   کی نی. حاال امیریگی رو از خودِ خدا م یمشخص

مجموعه رو    ریز   ک یاز شناخت و دانش قرار داره. در فلسفه، ما    یحیدرك مس  ي شه یدر اصل و ر
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علم شناخت و دانستن هست که   یشناسمعرفت و. مینامی م ی شناسکه اون رو معرفت میدار
 کسب کنند.  ی دانش و آگاه  تونندی ها مکه انسان  کنهی م لیو تحل ه یرو تجز یی هاقیطر

  ی استنتاج عقالن  ا یدر ذهن  ير یادگی ت یاولو ایشده که آ  جاد یامورد  نی در ا یبزرگ  يمناظره  و
المسه،   ، ییچشا ، ییشنوا ، یینایب  يدانش در حواس هست، حواس پنجگانه  تیاولو ایهست، 

 . مینامی م یرون یب  يایبه دن  یتجرب  ی که ما اون رو دسترس رهیو غ  ییایبو

سطح   نیدانستن، باالتر ب یترت دو، از لحاظ نی از ا کی مناظره کردند که کدام لسوفان یف پس
شکل ادامه داره    نیمناظره به ا  نی ا  ، یحیمس  يهادر جمع   یحت  و  را برخور داره.  تیو اولو  تیاهم

  ي ز یچ کی اما ره، یو غ کنهی رو اجراه م یو حواس چه نقش کنهی رو اجرا م یکه استدالل چه نقش
  ی بر اساس شناخت  تاًینها  ت یحیمس که نهیا م، یبا اون توافق کن  یح یبه عنوان مس میبتون  د یکه با

 . رسهیخودِ خدا به ما م قیهست که از طر

چون واضحه که اگه ما از   شه، یمهم م اریبس اریبس قت، یحق يما درباره  يریگم یتصم يبرا ن یا و
  ي درباره  نیهمچن و میکنی م یکه در اون زندگ ییایخودش و دن  يدرباره  یطرف خالق به اطالعات

خواهد بود که ما   يزیبرتر از چ اریکه از طرف اوست، بس یدانش نیا م، یکن دا یخودمون دست پ
  ي ایمشاهداتمون از دن  ای مون ينگرخودمون، درون  طیخودمون، از شرا لیو تحل هیاز تجز میبتون 

از ذهن خدا   تاًیاکه نه میار یرو بدست م یاطالعات و دانش نجایچون در ا م، یاطراف استنتاج کن
 .ادیم

مختلف و به  يها در گذشته، خدا خودش رو در زمان  گهیم نجایدر ا ان یعبران  يده نسینو حاال
که مثالً خدا خودش رو به   دیفکر کن ییهاقیاز طر ی، به بعضمختلف آشکار کرد. خُب يهاقیطر

 آشکار کرد. قی در عهدعت لیقوم اسرائ

که خودش رو از   يمواردبا قوم صحبت کرد.  م یاز موارد، خدا احتماالً به طور مستق یبعض در
  ي ثل کار خاص آشکار کرد، م  ي هانشانه   قیکه خودش رو از طر  يمواردها آشکار کرد.  خواب   قیطر

و   میاور ای قرعه انداختن  قیخودش رو از طر قیکه در عهدعت ییهاجدعون کرد. زمان  يکه برا
خدا   یکه تجل يزیچ قی اوقات خودش رو از طر یآشکار کرد و گاه  رهی توسط کاهنان و غ میتم
از مکاشفه    یمهم  اریچون به نوع بس  م، یاصطالح آشنا باش  نیبا ا  دیما با  وظاهر کرد    شه، یم  دهینام

 کرد. یمعرف ل یبه قوم اسرائ قیکه خدا توسط اون خودش رو در عهدعت کنهی اشاره م 
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برگرفته    انجیفان در ا  ي شه یو ر  "خدا"  یعنی  میدونی که م   شهیخدا با تِئوس آغاز م  یاصل، تجل  در
خدا که   افتن ی یتجل  یعن ی یبه سادگ  "خدا یتجل" پس "یتجل" ی عنیفانِراس هست که  ياز کلمه 

 هست.   یدن یناد ي از خدا  یو مرئ  یرون یب  ی تجل  کی

 ي اونها بوته   نیترمعروف   دی شا  ه؟یچ  م، ینیبب  قیدر عهدعت   میتون ی خدا که م   ي های تجل  ينمونه   خُب، 
عل  که مشت دیبوته رو د نی ا یوقتاون شد،  يمتوجه ان یمد ابان یدر ب  ی مشتعل هست که موس

صحبت کرد و گفت:    یرسا از بوته با موس  يشد و خدا با صدا  کیو به بوته نزد  سوختی بود اما نم
 بود. یدن یناد ياز خدا یو مرئ  یرون یب  ی تجل  کی بوته  ن ی، پس ا"هستم آنکه هستم"

  ي بعد از خروج رهبر ابان یدر ب  ی رو در زمان سرگردان  لیابر و ستون آتش که قوم اسرائ ستون 
خدا که   ی تجل زهاست، ینوع چ ن یبود. ا  یدن یناد يخدا  یدن ی و د یرون یب  ي های هم تجل اون کرد، 
قطعات   ان یمشتعل از م یپُردود و مشعل يکه تنور دیدر هنگام عهد بستن خدا با او د میابراه

 ط نصف کنه.  ده بود که اونها رو از وسخواسته ش میعبور کرد که از ابراه ی واناتیح

  ی ظاهر کرد، اما روش اصل  قیهستند که خدا خودش رو در عهدعت  یی هاق یاز طر  ی بعض  نهایا  پس
بود که ما   يزیبکار برد، استفاده از چ قیدر عهدعت لیارتباط با قوم اسرائ يبرقرار  يکه خدا برا

 ایانببودند.  ایانب ق، یدر سراسر عهدعت  انهی. و البته امینامی مکاشفه م ندگان یاونها را نما
 مثل ما بودند.  یی انسانها

اطالعات رو از خدا گرفته    زدند، ی حرف م   یاما وقت  کردند، ی مثل ما استفاده م  یاز زبان انسان   اونها
 دادند، ی رو م  غامشون ی پ  یعمل کردند تا وقت   یاله   يمکاشفه   ي هاکانال   ای  له یبودند و به عنوان وس

 .کردندی آغاز م "دیفرمای خداوند م  نیبنابرا" ان یرو با ب  غامشون یپ ا یکالم 

به طور مکتوب ثبت شد و ما اونها رو کالم  یرسم يا یانب يهاالبته اعالنات و اظهارات و نوشته  و
برخالف ما از    که یمثل ما فراهم شد، کسان   یی توسط انسانها  ق یپس عهدعت  م، ینامی کتاب مقدس م

اش رو به قومش  اونها مکاشفه  قیاو باشند و خدا از طر ان یسخنگو  که طرف خدا منصوب شدند 
 آگاهه.   اینقش انب تیاز اهم داًی شد قیداد. پس عهدعت

 کردند ی ادعا م کهیکسان  يکهن بود، چون همه  لی در اسرائ ي ادی ز ي هاکه چالش دیدون ی م البته
داشت، با   خشی در تار لیکه اسرائ یچالش نینبودند و واقعاً بزرگتر یواقع نب درهستند،  ینب

بلکه  بردند، ی و غالباً به اونها هجوم م  کردندی م  یجنگجو نبود که نسبت به اونها دشمن يهاملت
ما ثبت شده، با  يبرا قیداشت، چنانکه در عهدعت خشی در تار لیکه اسرائ یمشکل  نیبزرگتر

شهرت داشتند که   نیه اشهر بودند و ب  يهاداخل دروازه ای بود که در اردوگاه  ین یدروغ يایانب
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  ی که مردم م دادندی م میرو به مردم تعل ییزها یاز جانب خدا، چ یق یحق يمکاشفه  يبه جا
 خواستند بشنوند. 

که در شهر نفوذ کرده بودند، دچار   ی ن یدروغ ي ا یدر تمام دوران خدمتش توسط انب ا یارم مثالً
 داد،ی وع خدا به مردم هشدار م الوق بیقر يداور  يدرباره  ایو هر بار که ارم شدیدردسر م

نگران باشند، دوباره دوران خوب فرا   د یکه نبا کردندی به قوم اعالم م  ن ی دروغ ي ایانب يهیبق
کردند تا   تونستندی که م ي در آرامش باشند و اونها هر کار ون یدر صه تونندی اونها م رسه، یم
 رو سرکوب کنند.    ایانب غامیپ

  یی مهم بود که راهها یلیبرخوردار نبودند، پس خ ياد یز تیز محبوب ا ایانب ق، یدر عهدعت ظاهراً
  ی کسآزمون بود تا بدونند که چه  ایباشه و اساساً سه راه  نیو دروغ یق ی حق ینب صی تشخ يبرا
 بود. ی اله يمکاشفه  يبرا ی قیحق يلهیوس

 میخواه  م، یخون ی رو م   ق یعهدعت  یوقت  لیدل   نیهم   به  دعوت بود.  ای   یآزمون، خواندگ  ن یالبته اول   و
که توسط   کردندی م تی رو شرح داده و روا یتیبه خوانندگانشون موقع  ایاز انب يکه تعداد  دید

  ا ی. اشع ایمثل عاموس، ارم  يخوانده شده و مسح شده بودند، افراد  یاون به طور خاص بعنوان نب
که خدا به او   رو ي طومار که یزمان  يدرباره  الیحزق  کنه، ی اش در معبد صحبت متجربه  يدرباره 

توسط خدا    واسطهیو ب   میداشتند که نشون بدن به طور مستق  رتیغ  ای. انبرهیو غ  خورهیم  ده، یم
 دارند.  تیمأمور  فیتکل  نی ا يخونده شدن و برا 

  که  بود نی ا دی رسول در عهدجد یاصل اریرسول هست و دوباره، مع  ، ینب  يهمتا د، یعهدجد  در
فرستاده   یعنیخوانده شده بود، چون رسول بودن  حیتوسط مس واسطه، ی و ب  ماً یرسول مستق

  "رسوالنش گفت:  يدرباره یسی. عفرستهی اونها رو م کهیبا اقتدار کس  افتنی  تیمأمور  ایشدن 
از مباحثات    یکی  و  "شمرده  ریشمارد مرا حق  ریشما را حق  کهیو کس  دهیآنکه شما را شنود، مرا شن

از    یک ی  د، ی رسوالن در عهدجد  نی از مهمتر  یکیکه    نهیا  م، یاب یی م   دیکه در صفحات عهدجد  یبزرگ
 يه یو مثل بق  شناختی نم   اشی نیرو در طول خدمت زم  ی سیع  ینبود و احتماالً حت  هیشاگردان اول 

  ل یدل  نی رسالت بود و به هم ي نبود، پس ظاهراً فاقد اعتبار الزم برا زیرستاخ  ی نیاونها، شاهد ع
دعوتش در راه دمشق    تیموقع شهادت لوقا،    ایت خودش  با شهاد   دیپولس رسول غالباً در عهدجد

 کردند.  دییرسول بودن پولس رو تأ  تیحقان   گهی. و بعد البته که رسوالن دکنهی رو ثبت م

بر   نی ا  نکهیبه خاطر ا  ورو شکل دادند    سایکل  يهیو رسوالن، با هم، پا  ایانب  گهیکتاب مقدس م  و
 رو شکل دادند.  سایکل يه یا پ نهایو رسوالن هست، ا ایانب  قیخدا از طر  قتیحق يمکاشفه  يه یپا
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رو   قیعهدعت ي ایوقوع معجزه بود. حاال اگه گزارش انب ق، یدر عهدعت ی از نب گهیآزمون د کی
از ابتدا با   یخدمت نبوت بلکهمعجزه نکردند،  قیعهدعت ي ایانب يکه همه  دید دیخواه د، یبخون 

  گه ید  يا یراستا انب  نیرو احاطه کرد؛ و در ا  ایلیاو بعد    یشد که اول موس  قیتصد  یوفور معجزات
  ندگان یهم به خاطر معجزاتشون به عنوان نما دیهم اون رو دنبال کردند. و رسوالن عهدجد 

 شدند.  دیی مکاشفه تأ

  ی قیادعا شده، حق  يمعجزه  کیکنند که    نییمهم بود که تع   اریدر کتاب مقدس بس  لیدل   نیهم  به
  يخودشون رو داشتند و کارها   يحرفه   يها یدر صحن فرعون تردستجادوگران    چون   ر، یخ  ایبود  

  ی ق یمعجزات حق دادند، ی که انجام م  ییهای تردست نینبودند، چون ا یاما نب کردند، ی م بندهیفر
 نبودند.

اعالم کرده بودند، انجام    ا یکه انب  یی زهایچ  یعنی تحقق بود،    گه، ی مهم د  اریآزمون بس  ک یسوماً    اما
 غامشونیپس پ فتاد، یاتفاق ن  نیو ا فتهیکه فالن و فالن اتفاق م گفتندی م  نیروغد يایانببشه. 

 شد. ی به خاطر عدم تحقق کالمشون مخدوش م

گزارش   کی  د یبود و عهدجد دیو عهدجد قیو رسوالن در عهدعت ایعملکرد انب قیاز طر نیا پس
  که یکسان به ما داده شده،    ح یمس  ندگان یکه توسط نما  ده یخاص رو هم به ما م  يمکتوب از مکاشفه 

 او هستند.  يمکاشفه  يشده  بیتصو  يابزارها 

او رو داشته باشه؛ او   ي به جا نگذاشت که امضا يادست نوشته  چیه یسیکه ع میدون ی م ما
  د یدر واقع در گزارش عهدجد  م، یدون ی او م يدرباره  که يزینبود. هر چ یکتاب  چیه يسندهینو

اونها فرستادگان او هستند که اقتدار او به اونها    و  رسهیبه ما مکار رسوالنش    قیهست که از طر
 داده شده تا از طرف او صحبت کنند. 

  ي سنده یخاص که ذکر کردم و عمدتاً کتاب مقدس و نو يمکاشفه  يهاشکل نی عالوه بر ا حاال
ون  برتر از خداست و ا يخاص هست و اون مکاشفه  يدر مکاشفه  گهیُبعد د کی  گه یم ان یعبران 

 هست.  دهیدر کالم جسم پوش

اما کالم جسم   ده، یخاص رو به ما م يکه کتاب مقدس هست و مکاشفه  م یکالم مکتوب رو دار ما
دو   نی ا میخوای پس نم م، یشیمکالم مکتوب با او آشنا  قیکه از طر میخدا رو هم دار يدهیپوش

هست. همونطور   یسیخودِ ع  کنه، ی که کالم خدا رو مجسم م  ی . اما کسم یکالم رو از هم جدا کن
  ي ها ق یخدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طر":  گهیاعالم کرده و م  ان یعبران   يسنده یکه نو

آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم   امیا  نی به پدران ما تکلم نمود، در ا ایمختلف بوساطت انب
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که فروغ جاللش و   د؛یآفر  ها رااو عالم  لهیموجودات قرار داد و بوس عی شد که او را وارث جم
   ".خاتم جوهرش بوده

پدر را به ما  "گفتند:  ی س یجمع شدند و به ع ی س یشاگردان با ع یکه در باالخانه، وقت ادتونهی
مرا   ای ام، آمدت با شما بوده نی در ا"او در پاسخ به اونها گفت:  و "است،  ی نشان ده که ما را کاف

که خدا به   یرسوالن، کس ي. چون سرور همه "است هدیپدر را د  د، یمرا د که یکس ؟ يانشناخته
  ح، یهست. ما در مس حی خودِ مس کنه، یآشکار کردن خود انتخاب م یاصل يله یعنوان سرور و وس

 .میکنی پدر مالقات م يبا کمال مکاشفه 
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