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 او   ي خدا و مکاشفه 
 ر ی پذ صفات انتقال   : 13درس  

 آر. سی. اسپرول دکتر  

  اد یو به    م یخدا پرداخت  ریپذو صفات انتقال   ریناپذصفات انتقال   نیبه فرق ب   مون ی قبل  يجلسه   در
که با مخلوقات    کنندی خدا اشاره م  تی از وجود و ماه  یخدا به جوانب   ریناپذکه صفات انتقال   میاریم

 .نی مانند ا  یو حضور مطلق و علم مطلق و صفات   ی و جاودانگ  یکران یمثل ب   ییزهایچ قسمت نشده، 

شروع  کنه، یم ان یب  ان یاش به افسسکه پولس رسول در نامه  يبه نظر یبا نگاه  خوامی م امروز
به خدا اقتدا   ز یپس چون فرزندان عز": میخون ی م  1 يه ی رساله، از آغاز آ ن یکنم. در باب پنجم ا 

ما به خدا   يرا برا شتنیهم ما را محبت نمود و خو ح یچنانکه مس د، یی. و در محبت رفتار نمادیکن
 ".دیگذران  ي عطر خوشبو  يبرا یو قربان   هیهد

  ی تنها راه  حاال، . رندیکه از خدا سرمشق بگ کنهی دعوت م  مانداران ی متن، پولس از ا نی در ا حاال
در  ه که ما خدا باش  يدرباره  ی خاص يزها یکه چ نه یا م، یریاز خدا سرمشق بگ میتون ی که م

متن فرض    ن ی. پس ا می و بازتاب بد  میاون رو منعکس کن  میو بتون   میبش  کی با اون شر  تمون یماه
  م یباش  شتهاونها رو دا  میتون ی ما هم م   یعنی  رند؛یپذدر خدا هست که انتقال   یصفات خاص   کنهی م

 .میو ظاهر کن

  ته، یوجود داره، صفت قدوس یاون مباحثات و مناظرات  ي ریپذانتقال  يکه درباره یصفت  کی  حاال
 .خدا قدوسه  گهی مقدس م چون کتاب 

که خدا رو   "قدوس"که اصطالح  مینیب ی م م، یکنی م  ی خدا رو بررس تی قدوس ی ما معن ی وقت و
  ز یو حداقل دو مفهوم متما  کنهی او اشاره م  تیاو و هم به شخص تیهم به ماه کنه، ی م فیتوص

و   تیکه از اهم ی اون، مفهوم يهیو مفهوم اول مقدس هست. در کتاب  "قدوس"اصطالح  يبرا
به   "قدوس" يکلمه  يرباره که ما معموالً در تفکر د ستین  یمفهوم  برخور داره،  يشتریکاربرد ب 

 .میکنی اون فکر م

لحاظ که او باالتر   نی از ا کنه، ی او اشاره م  يخدا قدوسه، به عظمت و برتر نکهیاول، ا ينمونه  در
در نظر گرفته  ریناپذخدا به عنوان انتقال تیلحاظ، قدوس نیجهانه. و از ار د زیو فراتر از هر چ

قدوس    میتون یلحاظ، ما هرگز نم  نی مخلوقاته و از ا  يفقط او در وجودش برتر از همه   چون   شه، ی م
 .میباش
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اصطالح   نیهست و اون هم کاربرد ا تیقدوس يمقدس درباره هم در کتاب  گهیمرجع د ک ی اما
  ات یاو، اخالق  یکمال اخالق  تیخصوص  تش، یشخص  يدرباره   کهخداست،    یبه خلوص و پاک در اشاره  

خدا به مخلوقاتش،   ت، ی مفهوم قدوس نی. و در رابطه با اکنهی او صحبت م ی اخالق يطلق و برترم
 ."که من قدوسم را یز دیمقدس باش ": گهی و م دهی مخصوصاً به ما فرمان م 

  ن ی در ا م، یالقدس از درون تازه شدو توسط روح  میشد ده ز وندیپ حی ما به مس ی البته وقت و
  ت ی الوه ي اعضا ن یشده و فقط او در ب  دهیالقدس، روح مقدس نامجذابه که روح  ار یمقطع، بس

معلومه که فقط روح،   ی مقدسعنوان خاص رو در کاربرد متداول ما داره، اما از لحاظ کتاب  ن یا
  ن یهم به هم یاو قدوسه و قطعاً پسر جاودان  م نابلکه پدر هم مثل او مقدسه،  ست، یمقدس ن 

 .مقدسه بیترت

که   نهیبه خاطر ا  ث، یدر رابطه با شخص سوم تثل  "مقدس"بر اصطالح  د یتأک لیاز دال ی کی  اما
رو در ما به انجام برسونه و او به ما   ح یکه کار مس نهیا  ه، یفد یثیاو در کار تثل يه یاول  فیتکل

ما   قیالقدس، در ما و از طرکار روح  ن ی. و در ا کنه ی ما کار م س یت تقددر جه  و  دهی تولد تازه م
:  گهی حکم خدا رو که م نی که ما ا کنهی م  يبسازه، و کار حیتا ما رو به صورت مس کنهی کار م

 .می، انجام بد "من قدوسم رایز  دیمقدس باش"

اما از   ، یم پاکاز مقدس به مفهو ریغ میهست يزیمون، هر چسقوط کرده  گاهیاگرچه ما در جا پس
و به جاللمون چشم   میمقدس شدن هست  ندیدر فرا مون، ه یالقدس در فد خدمت روح  قیطر

خدا   روان یلحاظ، پ ن یاز ا و  شد میخواه سیگناهان، پاك و تقد يکامالً از همه  یوقت م، یدوزی م
 .بود میخواه

  داره، مان یا  يهاانسان  ت یمتضمن الوه هیفد ، یی نها لیو تحل ه یمعتقدند که در تجز اهی بعض حاال
جالل   گاهی در جا ی ما حت نکه یا  ه، یکتاب مقدس ت یحیانحراف از مس ن ی اما من معتقدم که ا

  ت یدر آسمان به مقام الوه ما بود. م ینخواه یبود و موجودات اله  میهم مخلوق خواه مون افته ی
 .افتی می جالل خواه مون، ی شد، اما به خاطر پاک مینخواه

ما در   تیدر هنگام صحبت از مسئول  ان یاش به افسسدر نامه  نجایا که پولس  یمتن  حاال
که ما فراخوانده    کنهی م   ان یب   ماً یرو مستق  یخاص  تیخصوص  کی  بره، ی از خدا بکار م  يریگسرمشق

 ي کننده  فیخدا محبته و محبت خدا توص گهی مقدس به ما مکتاب  و. میمحبت رو ظاهر کن  میشد
  ي رو یکه از اون پ میاوست که ما هم فراخوانده شد یالق از صفات اخ یک یاوست و  تیشخص

 .میکن
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 زان، یعز ل شده  بلکه به مخلوقاتش منتق  ست، یهست که فقط متعلق به خدا ن   یتیخصوص  نی ا  پس
  ی محبت ن یا کنند، ی به صورت آگاپه محبت م کهیکسان  يخدا محبته و محبت از خداست و همه 

  شه یهست که م  ياگه ی. پس محبت او صفت د شهی از خدا متولد م  گهی مقدس م هست که کتاب 
 .میکن  يرو یتا پ  میکرد و ما به عنوان فرزندانش فراخوانده شد يرو یاز اوش پ

از   گه ید ی کی هست،  گه یصفت د  کی  ن یا م، یکنی خدا صحبت م یی کوین  يدرباره  یوقت  ن یهمچن
از    يجد   فیوصت  کی مقدس  اگرچه کتاب   م، یسرمشق قرار بد  میکه فراخوانده شد  ی صفات اخالق

 .کنهی مون ارائه مسقوط کرده گاهی خدا در جا  يجنبه  نی از ا يریگسرمشق  ي ما برا یی توانا

به سراغ   زیآم تیکالم تهن نیکه با ا میاریم ادی با حاکم جوان ثروتمند رو به  یسیع ییارویرو ما
پاسخ   نطوریا یسیو ع "را وارث گردم؟ یجاودان  اتیچه کنم تا ح کویاستاد ن  يا"اومد:  یسیع

 ".که خدا باشد  یکی جز   ستین  کویکس ن  چی و حال آنکه ه ییگوی م کو یاز بهر چه مرا ن "داد: 

هم   یک ی ست، یعادل ن  ی کس "گفت:  سیرسول با نقل قول از مزمورنو ن ی ا گه، ی د يبعد در جا  و
  ی عنیخدا،  تی وجه از شخص نیمون، از اسقوط کرده تیپس ما در موقع  "ستین  يکوکار ی. ن ین 
القدس تولد  توسط روح  ی وقت یول . میکنی اون رو منعکس نم ا ی میریگی او سرمشق نم  ییکوین 

  ت یبه شخص  میالقدس بتون تا با کمک روح   میفراخوانده شد  ي کوکاریدر ن   ی به زندگ   م، یاب یی تازه م
 . میوجه از ذات خدا رو منعکس کرده و بازتاب بد نی و ا میکن دایدست پ یی کو ین  تیو خصوص

.  میبه اونها توجه کن دیو با رهیپذدر خدا هست که انتقال  يگر یجوانب و صفات داره دوب  خُب، 
  در. کنهی با عدالت عمل م شهیهم یعنیخدا عادله،  نکهیاز اونها عدالت خداست. ا یکیمثالً 

مفهوم   کی  يهرگز درباره شه، ی عدالت صحبت م يدرباره  یوقت ، یمقدسکتاب  يهاي بنددسته
خودش   دیکه باالتر و فراتر از خداست که خودِ خدا هم با یعتیشر ای ینتزاع ون اقان  ای یانتزاع

 .کنهی بده، صحبت نم  قیرو با اون تطب

عدالت بر اساس   ومتصله  یشمردگعادل  يدهی در کتاب مقدس، مفهوم عدالت دائماً به ا بلکه
از   ر، ییتغ  جادیا  يراب  نجایو من ا میشی قائل م زی تما ک ی اتیخداست. ما در اله ی درون  تیشخص

خدا و عدالت    یعدالت درون   نیب   -شمیاگرچه وسوسه م  کنم، ی استفاده نم  نی الت  یکلمات تخصص
 شده.   زیخدا متما  یرون یاز عدالت ب   شه، یم  دهیخدا نام   یاوقات عدالت درون   یخدا، که گاه   یرون یب 
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  دهد، ی نجام مرا که ا هر آنچه کنه، ی عمل م  رون یخدا در ب  ی که وقت نهیا يدرباره زیتما ن یا و
رو که مطابق عدالته،  ي کار  شهیلحاظ هم نی و از ا دهیکار درست رو انجام م شهیدرسته. او هم

 . دهیانجام م

مفهوم عدالت هست، و   نی مقدس هم ادر کتاب  لیدل  نیبه هم شه، یم  دهیچیپ یکم  نیا حاال، 
  یح یدانشکده مسطور که من به دانشجوهام در  شده. و همون   زیمتما  ضیف   ایعدالت غالباً از رحمت  

  ن یاگه ا  چون  اد، یکه عدالت او ب  د یاما هرگز از خدا نخوا د، یدر دعا بکن د یخوای م ي هر کار  گم، یم
 .دیکنی م  افتی احتماالً اون رو در د، یکار رو بکن

  ن یهم ي. برامیشدی ما هالك م يبر اساس عدالتش با ما رفتار کنه، همه  خواستی اگه خدا م و
با ما رفتار کنه   ضشی ف ای که بر اساس رحمت  میکنی درخواست م  م، یستیای در نزد خدا م  یوقت

مطابق اون، او   که کنهی م  فیبودن او رو تعراز عدالت است. و دوباره، عدالت، عادل زیکه متما
دن و هرگز در پاداش دا  کنه، ی که مرتکب شدند، مجازات نم   ی از جرم   دتریرو شدها  هرگز انسان 

 کنهی عادالنه عمل م  شهیاو هم حاًی. ترجکنهی نم یکوتاه رند، یبگ یپاداش خاص دیبا کهیبه کسان 
 ده.  یانجام نم ياعادالنه   ریو هرگز کار غ

  م، یدار "عدالت " يدورِ کلمه  رهیدا  کیچون ما   گذارم، ی تخته م  يرو  نجای رو ا ریتصو  نی من ا حاال
 يدو مقوله  نهایبشه. ا ده یاز عدالت نام ریغ تونهی م عدالت  يره یدر خارج از دا يز یچون هر چ

 .مینامی از عدالت م   ریمقوله رو غ نیخارج از ا  ي زیهستند؛ عدالت هست، و ما هر چ ی جهان 

کنم تا   میاون رو به دو قسمت تقس ی به نوع وبکشم  نجایرو ا   یدوم يرهیدا کی  خوامی من م  اما
کرد، مهمه. خارج از   میاستفاده خواه  يکه به زود  ی یهابدم که در درس  حیرو توض ي زیچ نجایا

از عدالت   ریغ ، یرون یب  يره یدا نی در ا يزیاز عدالت هست و هر چ ریغ ياره یعدالت، دا يرهیدا
  رحمت  م، یرحمت خدا صحبت کن ي. اگه درباره م یالت رو دارعد ریاز غ ی هست، اما انواع متفاوت

  ره، یدا نی در ا خوامی از عدالت هست. اما م  ر یغ ی عدالت هست، و نوع يرهیخدا خارج از دا 
عمل کردن،  یعدالتیشرورانه هست، و در ب  ، یعدالتی. ب سمیرو هم بنو "یعدالتیب " يکلمه 

 .کنهی قانون و اصول عدالت رو نقض م 

و  کرد؛ی عادالنه عمل م  ریاو غ پسکه منصفانه نبود،  کردی رو م  يکار  دی بعنوان مثال خدا با  اگه
داور تمام جهان، انصاف   ای آ"او به خدا گفت:  ی وقت  ره، یامکان ناپذ نی که ا دونهی م میابراه

او بر اساس عدالته، پس او هرگز   ي هاي داور  يهمه  ی عنی ه، یچون خدا داور عادل  "نخواهد کرد؟
 .  شهینم یانصافی هرگز مرتکب ب  ای کنهی عادالنه عمل نم  ریغ
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. اما، ما  ستیعدالت ن   ض، یچون ف  شن، یسردرگم م  ضیف  ا یرحمت    تیمردم در مورد خصوص  حاال
هم   یعدالتی ب  يعدالتند، اما در داخل مقوله  يو رحمت خارج از مقوله  ض یکه ف میدیرو د  نیا
لحاظ،   کی واقع، از  در. ستین  يبد زیبودن او چ اضیف ست، یبودن خدا اشتباه ن  می. رحستندین 

 .م یرو بسط بد ن یا  دیما با

اوقات   یمتصله، و عدالت گاه  ی مردگشعدالت به عادل  ستند، ین  ی کی عدالت و رحمت  اگرچه
اونها رو از هم   د یما با نکه یا لیرو در خودش داشته باشه. دل  ضیرحمت و ف ي ده یا تونهی م

اعمال    شهیهم  ضیرحمت و ف  اما  ه، یالزام  ، یشمردگعادل   يکه چون عدالت برا   نهیا  م، یکن  زیمتما
 .خدا هستند  يآزادانه 

باشه و به محض   اضیباشه؛ هرگز از او خواسته نشده ف میز خدا خواسته نشده که رحا هرگز
. میکنی رحمت فکر نم ای  ضیبه ف گهیرحمت رو به ما بدهکاره، ما د  ای ضی خدا ف میفکر کن نکهیا

  شه یم.  میکرد  یرو با عدالت قاط   ض یمفهوم خطا کرده، و ما رحمت و ف  نی ا  يحاال، ذهنمون درباره 
 .داوطلبانه هست شهیخدا هم  ض یبدهکار بود، اما رحمت و فدالت رو ع

  ي مثالً به آموزه   یچون وقت  م، یریگی در نظر م  یعدالت ی رحمت و ب   نیب   زیرو به خاطر تما  ن یما ا   حاال، 
رو به طور   ضش یف ای کنه، ی خدا رحمتش رو به همه عطا نم که ییجا م، یرسی م ی دگیبرگز ش یاز پ

  ی وقت  اما  کنند، ی نم  افتی نجات بخش خدا رو در  ضیف  يها پُر انسان   يهمه   کنه، ی م   یمنتخب ارزان 
و  رن یگی رو م  ض یف های ، چون بعض"ستیمنصفانه ن  نیخُب، ا": میکنی فکر م م، یشنوی رو م  نیا

 کنند؛ی م  افتیرو از دستان خدا در يداور  های اشتباهه. نه، چون بعض نیا رند؛یگی نم  هایبعض
رو   ون ا مون یتر در درس بعد. و ما به طور کامل کنندی م افت یدررو از دستانش  ضی ف هایبعض

 او مرتبطه.   یکه عدالت خدا با عدالت درون   میدرك کن خوامی کرد، اما االن م میخواه یبررس

عدالت   م، یکنی او صحبت م  ی الت درون و عد یرون یعدالت ب  يگفتم که ما درباره  شیلحظه پ چند
. اعمال  دهیکار درست رو انجام م شهیکه خدا هم نهیمفهومش ااو. حاال  ی و عدالت درون  یرون یب 

 اوست.  یدرون  تی مطابق شخص شهی او هم  یرون یاو، رفتار ب 

 تونه ی گفت که درخت فاسد نم   ی در صحبت با شاگردانش به سادگ  یسیکه ع   د یداشته باش  اد ی  به
خوب از   يوهیم ب، یترت ن یو به هم اد؛یفاسد از درخت فاسد م يوهیبلکه م اره، یخوب ب  يوهیم

بر اساس   شهیهم خدا. ستیخدا ن  یدر وجود درون  يفساد چی. خُب، هادیدرخت خوب م
 .تماماً عدالته تشیو شخص  کنهی عمل م تشیشخص
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  ز یتما یرون یو ب  یعدالت درون  نیما ب  لیدل  نی و عادالنه هست. به هماعمال ا  يهمه  ن، یبنابرا
در مورد ما   و  .دهدی انجام م ي است و چه کار یکس او چه  نکه یاو، ا تیشخص  نیب  م، یشی قائل م 
.  میچون گناهکار  میکنی ما گناه م   م؛یستیگناهکار ن   م، یکنی گناه م   نکه ی. ما به خاطر انطورهیهم هم

  کنه، ی م ل یالقدس ما رو از درون تبدروح  ي خدا ی هست. حاال وقت یما نقص ی درون  ت ی شخص در
که با   میما دوباره فراخوانده شد  رون، ی، پس حاال از ب رفتار ظاهر بشه یرون یب  رییدر تغ  دیبا  نیا

  ي برا  ییکه به شباهت خدا و با توانا میهست یپس مخلوقات م، یعدالت خدا مطابقت داشته باش
 . میشد ده یآفر لتعدا

  عت یاز شر قیعهدعت ي. خالصه میشد  دهیانجام کار درست و عمل عادالنه آفر يبرا یی با توانا  ما
عدالت    نکهیاز ا ریغ طلبدی را م زیخداوند از تو چه چ": دیاریب  ادیکرد، به  ان یب  کاهی خدا رو که م

  پس  ".ییسلوك نما  یوتنبا فر ش یخو ي و در حضور خدا يو رحمت را دوست بدار  يرا بجا آور 
 .م یاز اون فراخوانده شد ير یکه ما به سرمشق گ رندیپذبودن او صفات انتقال  عدالت و عادل 

صفات خدا اشاره کنم، و اون   ن یرتریپذاز انتقال  ی کی به  خوام ی م مانده ی در زمان باق حاال
به ما گفته شده با   حاالدر نظر گرفته شده، بلکه حکمت مطلقه.  میحکمتشه، که خدا نه تنها حک

  ات یو نوشتجات، غالباً ادب  ایاز انب ریغ ق، یعهدعت ات ی. در واقع، کلّ متن ادب میحکمت عمل کن
  ده یحکمت نام  اتیادب   ، ینبوت   يهاو کتاب   یخ یتار  يهااز کتاب   ریبگم غ  دیبا   ای شدند،    ده یحکمت نام

 . رهیو غ  وبیها، اغزل غزل  ر، یمثل امثال، جامعه، مزام یی هاشدند، کتاب 

  ان، یهودی   يبه ما گفته شده ترس خداوند آغاز حکمت است و برا  د، یاگه به کتاب امثال نگاه کن  و
نه فقط در دانش هوشمندانه. در   شه؛یم افتی یاله  یدگدر زن  یمقدسحکمت کتاب  يجوهره

و  م، یاب یو به ما گفته شده که معرفت ب  شهیقائل م زیمعرفت و حکمت تما نیب  قیواقع، عهدعت
 . دیاب یحکمت ب  ه؟ یاما باالتر از همه چ ، مهمه نیا

  م یکه بدون لحاظ    ن یاز ا   میحک  م، یبش  م یکه حک  نهیبه معرفت ا  ی اب یهدف از دست  ، يریادگیاز    هدف 
هرگز   ره، یگی احمقانه نم مات ی . پس خدا هرگز تصممیکن یخدا زندگ  يخشنود  ي برا ي چطور

  ي ما به جا گه، ی طرف د از . ستیو اعمالش ن  تی در شخص ی حماقت چی. هکنهی احمقانه رفتار نم 
 .حکمته   ی و خدا سرچشمه و منبع تمام  رهیپذصفت انتقال   کی . اما حکمت  میحکمت، مملو از حماقت

که خدا   م یدعا کن م؟یکار کن ی چ  م، یکه اگه حکمت ندار میفراخوانده شد ی ح یما به عنوان مس و
 .میباش  میکه حک دهیدر حکمتش، افکار ما رو روشن کنه. او کالمش رو به ما م
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