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 صفات خدا 
 : حاکمیت مطلق خدا 4درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

  ي ابرجسته   قت یحق  می خواهی جلسه، م  ن ی. در امیبزن   رجه یبه اعماق ش  می جلسه، قصد دار   نی در ا
  اتِ یتمام االه  نِیادیبن  قت یحق  نی . امیکن  ی رو بررس  میشناسی مطلق خدا» م   ت یکه با عنوان «حاکم

 هست.   یحیمس

که خلق کرده   ینظم  تی. او فعاالنه بر تمام کنهی که هست، سلطنت م  یی خدا هست، و خدا  نکه یا
 هاست.  آموزه، اساس تمام آموزه  نی. اکنه ی م استیسلطنت و ر 

مطلق    ت یمطلقش هست. حاکم  تیحاکم  ي ریاقتدار برتر خدا در حق به کارگ  رِیناپذکوه جنبش   نیا
 جهنمه.    یو حت نی ها و زماو بر آسمان  ی خدا سلطنت مطلق، فعاالنه و دائم

ي  انجام آزادانه  يلهیحکومت بر تمام خلقتش به عنوان خدا به وس ياو برا ریحق انکارناپذ  نیا
 و بدون مانع است.   رینظی ب  ی با عظمت زیحق برتر سلطنتش بر همه چ

.  ستیااله قتیتمام حق یِاصل يه یسنگ زاو نی ماست. ا یاتیي االهبند از اعتقادنامه  نیاول  نیا
 . کنهی که هست، سلطنت م  ییدوباره بگم که: خدا هست، و خدا خوامی م

در    زیبر همه چ  ما ی. بلکه از فراز تختش، مستقستیجدا ن   ا یمنفعاالنه بر تخت ننشسته و از دن   او
  یهمه مردان  ، یرهبران روحان  نیها، بزرگترقرن  ی. در طکنهی حکومت و سلطنت م ایدن  نیا

 اند. کرده ان یاون رو ب  ی و به روشن اندده یرو دائما سنج  قتیحق ن یاند که ابوده

تا به حال به خودش   کا ی هست که آمر ی و شبان  دان یااله نی اِدواردز که احتماال بزرگتر جاناتان 
که من دوست دارم به خدا   هیزیمطلق چ تینوشته: حاکم لسوف، یو ف سندهینو نیبزرگتر ده، ید

 نسبت بدم.  

من   ياغلب شاد نیاز جالل او بر من آشکار شده. ا یمیمطلق خدا به عنوان بخش عظ تیحاکم
 حاکم مطلق، به نزد خدا برم و او رو حرمت بگذارم.     يبوده که به عنوان خدا 

ي اتفاقات رو کنترل  هست که همه  یکه خدا همون کس کنهی م  يشاد نی ما در ا  يها قلب  چقدر
  یی اونها  میکه بدون   بخشهی ! چقدر تسلکنهی نم  استیر  ریشر  میکه بدون   بخشهی . چقدر تسلکنهی م

 . کنندی نم است یاند ردر واشنگتن نشسته  ت یکه در واقع 
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  ي ابشر نقشه  خیتمام تار يو برا کنهی م  استیهست که ر  یاالرباب کسشاه شاهان و رب  بلکه
به   یصفت چیبزرگ و کوچک داره. چارلز هادون اسپرجِن نوشته: «ه يها داره، نقشه یاصل

در   ط، ی شرا ن ی.» در بدترستین  بخشی تسل  نقدریفرزندانش ا  ي مطلق خدا برا تیي حاکماندازه 
مطلق    ت یشون رو مقرر کرده، و حاکممطلق مصائب   ت یاونها باور دارند حاکم  ها، ی سخت  نی دتریشد

 . کنهی م  سیي اونها رو تقد مطلق همه  تیو حاکم داره، ی او، اون مصائب رو بر م

که دوست   یدر زمان  ده، یرو که دوست داره انجام م يکار  شه ی: «خدا همگهیم نکیپ وی. دابلياِ
ي  از خدا به اندازه   ي اگه یصفت د  چیکه دوست داره. ه  ی که دوست داره، با هر کس   یی داره، در جا 

. اِسپرول  یکه آر. س  ادیم ادمیرو  ي. روز کنهی نم  خته یخدا برانگ د یتمج يما رو برا  قتیحق ن یا
ي خداست و گفت اگر شما  ي مورد عالقه مطلق خدا، آموزه تِیي حاکمکالس به ما گفت: آموزه در

 !  شدی تون مي محبوب آموزه نی ا ن، ی هم خدا بود

  ی و به روشن  ای . کالم خدا قوگهیم یکالم خدا چ  مینیبب دییایب  م، یمبحث بش نی وارد ا دییایب  پس
شروع هست. «خداوند تخت   يبرا یخوب  يجا 19 يه یآ 103. مزمور کنهیم ان یموضوع رو ب  نیا

 ها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است.»  خود را بر آسمان 

کلمه   نیا  يمطلق نگاه کردم تا بتونم بهتر درك کنم معنا تیي حاکمدر فرهنگ لغات به واژه  من
برتر، برتر در قدرت،    ن، یترمیعظ  س، ی: باالتر و مافوق از همگان، رئدیگوش کن  یمعان   نی . به اهیچ

 .  گران یشاهانه، سلطنت، مستقل از د  ت، یمقام حاکم يمقام و اقتدار، دارا 

  است، ی ي امور خلقت رخدا بودن؛ که شما بر همه  یعن ی نیخدا بودِن خداست. ا  نیا  نکینظر پ از
رو   99تا  93شما مزمور  یمزمور سلطنت هست؛ وقت  1: 93. مزمور دیکنی سلطنت و حکومت م 

:  نهیو اون ا   شهیبندگردان هست که دائما تکرار م  کی سلطنت هستند و    ریمزام  نهایا  د، یخون ی م
 گرفته است».   سلطنت«خداوند 

خداوند سلطنت گرفته است»   دییها گو امت  ان ی«در م 10: 96. مزمور کندی سلطنت م  خداوند
«خداوند سلطنت گرفته است» اگر   1: 99«خداوند سلطنت گرفته است» مزمور  1: 97مزمور 

فکر   نطور یا ي اد یز ان یحی. مسکنهی سلطنت نم  طان یپس ش کنه؛ی که م کنه، ی خداوند سلطنت م
اما او در   از ماست،  تري قو  طان یش نکهیهست! و با وجود ا وید کی  يزی که پشت هر چ کنندی م

حاکم مطلق   طان یترس که ش ن یوجود دارند که عمال با ا ی ان یحی. مسچهیما، ه ي با خدا  سه یمقا
 . کنندی م  یهست زندگ
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خدا سلطنت   گهیم کنند، ی ها سلطنت نمماست. انسان  يحاکم مطلق هست و او خدا کی ! تنها نه
بد  کنه، ی سلطنت نم  یشانس خوش . کنهی خداوند سلطنت م کنه، ی سلطنت نم طی. شراکندی م

وجود    یتصادف  چی. هکنهی سرنوشت مقدر شده سلطنت نم  -سرنوشت    کنه، ی سلطنت نم  یشانس
 نداره.  

نفر در   کی پرستانه هست. تنها بت  يهاهمه اسطوره  نهایوجود نداره. ا یتصادف دادِیرو چیه
و او خودِ خداونده. خداوند سلطنت    کنه، ی نفر فعاالنه سلطنت م  کی آسمان بر تخت نشسته، و تنها  

 ی وقت کردهی سلطنت م  قیکه خدا در عهد عت ستین  نطور یگرفته؛ زمان فعل زمان حال هست. ا
 ادیظر نمو به ن   التهیو االن در دوران تعط  ختیرو فرو ر  حای ار  يوارهاید  ای سرخ رو شکافت    يایدر

 انجام بده.    یقابل توجه ي که کارها

سلطنت خواهد کرد و اوه،   حیاما در زمان بازگشت مس کنهی که او االن سلطنت نم ستین  نطوریا
که    یی. خداکنهی ! نه، هر لحظه از هر روز خدا سلطنت مکنهی اون موقع واقعا سلطنت رو شروع م

هست    ییو همون خدا  کنه، ی سلطنت م  د یکه در عهد جد  هیی سلطنت کرد همون خدا  قیدر عهد عت
 که تا به ابد سلطنت خواهد کرد.   هییسلطنت خواهد کرد، و همون خدا يثانو آمدن که در 

  ان یشهادت و ب   کی خودش    شه، ی”خداوند سلطنت گرفته“، انتخاب و خونده م  يه یآ  نی بار که ا  هر
سلطنت    ي قلمرو  يبرا  یت یمحدود  چی. هکنهی اکنون در آسمان سلطنت مکه خدا هم  نه یآشکار از ا

 . کنهی سلطنت م   یاو بر تمام جهان هست  ی عنی  نی خداوند سلطنت گرفته. و ا  گهیاو وجود نداره، م

  ا ی مکان کوچک مثل ژِنِو  ک ی که تنها بر  ست ین  یحاکم محل ک ی. او  کنهی سلطنت م ن یبر تمام زم او
سلطنت کنه. نه خداوند بر   ی حیکوچک مس ي هاگاه یپا ا ی نگزیکلورادو اسپر ا ی تون یو ا ی نبرگیاِد

  عت یها و طب. او بر ملت شه یمطلق او در همه جا نشان داده م  تیو حاکم  کنه، ی سلطنت م  نی تمام زم
 . کنهی سلطنت م

  ها و . او بر ذهن کنهی . او بر افراد خوب و بد سلطنت م کنهی سلطنت م ط یو شرا  دادهایبر رو او
دل  « 1: 21. امثال کنهی سلطنت م  ی ي انسان بر اراده ی . او حتکنهی سلطنت م ی انسان  ي هاقلب

 .»  گرداندی آب در دست خداوند است، آن را به هر سو که بخواهد بر م يپادشاه مثل نهرها 

  ی . به زمان دیبه عقب برگرد تونهی تون مکه ذهن  یی تا جا خوامی م د، ییا یبا من به اَزَل ب  خوامی م
فرشتگان وجود داشته باشند، قبل    نکهیآسمان هم هنوز خلق نشده بود، قبل از ا  ی که حت  دییایب 

 خارج.  ي در فضا ياگه یهر گاز د  ایاز وجود گاز اِتر  
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بر حسب قصد او. که   میگشت نیمع  شی: «چنانکه پگهیم 11: 1 ان یو تنها خدا بود. افسس تنها
گشته،    نیمع   ش ی: پيدی ي کل.» چهار عبارت و کلمه کندی ي خود م اراده   يرا موافق را   زهایي چهمه 

 اراده.   ، يقصد، را

  ی . وقتکشهی شون خط مدرست  ب یکلمات با توجه به ترت ن یا  ریمقدس، ز کتاب  قِیشاگردِ دق هی
از   اول  نشستند،  استیمشورت و ر ي القدس گرد هم براروح  ي پسر و خدا  ي پدر و خدا ي خدا

اونها با هم    یوقت  یثیتثل- درون   يِو همفکر   یمشورت االه  یعنیاونها قرار گرفت، که    »ي همه «را
 به مشورت نشستند.  

  ک ی  تونستندی در نظر گرفتند. اونها م  تیمش  يخلقت و برا  يرو برا  يهر امکان قابل تصور  اونها
رو سبز و   دی خورش تونستندی خلق کنند. اونها م  ایهزاران دن  تونستندی خلق کنند. اونها م  ایدن 

رو در نظر گرفتند و   ي . اونها هر امکان قابل تصور نندیافریآسمان رو قرمز و چمن رو زرد ب 
 ي» اونها بود.  «اراده  یثیتثل-درون  يشورا  نی ا يجهینت

رو   زیهمه چ نی که انجام شد. ا ی انتخاب  ، یااله یم یتصم یعن یي اراده ي دومه. کلمه کلمه  نیا
  ي را موافق را  زهایي چاو همه  گهیم نجای. ارهیگیي اتفاقات رو در بر مهمه  نی. اشهیشامل م

 .  دهیي خود انجام ماراده 

که گفته   ی. کسان شهیاو رو شامل م دگان یاو بوده، انتخاب برگز يحاکم که حاصل رأ يه اراد نیا
 از آِن خودش باشند.   خوادیدلش م

  خ یدر تار يادر چه دوره  د، یدر کجا متولد بش - رو در بر گرفته  یااله ت یّامور مش يه هم نیا
داشته   یی. ان. ايچه د د، یداشته باش یتیّباشند، چه جنس ی شما چه کسان  ن ی والد د، یمتولد بش

  ی معلم کالس اول شما باشه، چه کس  یکنند، چه کس  ی در دو طرف شما زندگ ی چه کسان  د، یباش
  مان ی به پسرش ا یباشند، چه زمان  ی داشته باشه، دوستان شما چه کسان  ی راتیشما تأث ی بر زندگ

که   ییزهایچ نی تمام ا يبرا  د، یکن یکجا زندگ  د، یدر کجا کار کن د، یازدواج کن ی با چه کس د، یاریب 
 .  ستین  ی ان یپا چیخودش نوشته، ه يحکم ابد  يهسندی خدا از قبل به عنوان نو

  یسرِ شما شمرده شده. حت   يرو در برگرفته. موها  زیاو که همه چ يهاو اومد، بعد اراد  يرأ اول
هر حرکتش    شه، یکه در دامن انداخته م ياهر قرعه   فته؛یخدا نم يه گنجشک هم بدون اجاز ک ی

 حاکم خداست. يهاز اراد ی بخش نهایا يه ه. هم از جانب خداوند
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بر حسب قصد   میگشت نیمع  شی: «چنانکه پگهی«قصد» هست. م يهکلمه، کلم  نیبعد سوم و
 او، عزم او.»    یااله  می«تصم  یعنیقصد  يه او...» کلم

  ي ها ق یاش رو اجرا کنه. انسان طرمصمّم هست که اراده  اریمصمّم هست. خدا بس ار یبس خدا
  یی ما فرمانروا  ی و خدا بر زندگ   کنه یم  ت ی هاش رو هدااما خدا قدم   کنهی م   يزیرخودش رو برنامه 

  چ یه  شه، یاول منحرف نم  يه اول رو اجرا کنه و هرگز از نقش  يه. او مصمّم هست که نقشکنهی م
وجود   یما در زندگ  يدها یترد ي برا یان یپا چی صورت ه نی وجود نداره. در ا یم دو يهنقش

 .  رهیو غ رهیاگر اون کار رو انجام داده بودم و غ ا یکار رو انجام داده بودم،  نی اگر ا داشت، ی نم

داشت و با عزم راسخ قصد کرد و عزم کرد که اون رو انجام   نیمع  يهاراد  کی خدا از ازل  نه، 
 بده.

گشته»    نیمع   شی«از پ  يه گشته» هست. االن به کلم  نیمع   شیچهارم و آخر، «از پ  يه بعد کلم  و
  ی . حتشهیحاکم او انجام م يه که اراد کنهی م نیخدا تضم یعنیکردن  نی مع  شپی از –. میرسی م

 همون موقع انجام شده بود. ییکه گو  شهیانجام م يبود که طور یاز ازل هم قطع 

عمل انجام شده بود،   کی در ازل  نی خدا بود. ا يه ذبح شد يهجهان، برّ نشیقبل از آفر یسیع
شده و   نییتع  شیاز پ يه بر اساس نقش ن یکرده بود. ا نییتع  شیپدر اون رو از پ يچون خدا 

وجود داشته باشه، خدا معمار    يزیچ  نکهی. پس در ازل، قبل از ا23:  2خدا بود، اعمال    یشدان یپ
رو که   ییزهایچ يه و مفصّل بود که هم قیاونقدر دق نیشد و ا  یجهان هست لک یاصل  يهنقش

 . رهیگی در بر م فته، یاتفاق م

نداره.» هر   وجود یدر جهان هست یمولکول مستقّل چی: «همیدکتر اسپرول نقل قول کرد از
حاکم    ياز قبل توسط خدا مقرّر شده و لحظه به لحظه توسط خدا کنترل شده. خدا   یمولکول کوچک 

مطلق   تیموجودات از حاکم یهست و او بر تمام نگونهیا بی مَه يهست. خدا نگونهیمطلق ا
 برخورداره. 

  ي هااون رو به بخش  میتون ی . ما مشهیانجام م ی مطلق در سه بخش اساس تی حاکم نی ا حاال
  ن ی در ا مینیب ی رو به شما بگم که م ی سه بخش اساس خوامی اما من م  م، یگسترش بد يشتریب 

 مطلق وجود داره.  تی ها، حاکمبخش

  ي به وجود اومد، به عنوان اجرا  یستیاز ن  زیمطلق خدا در خلقت. همه چ ت ی: حاکمکی يه شمار
 حاکم مطلق خدا.   يه اراد
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اطلس خودش رو به وجود   انوسیخودش رو خلق نکرد. اق نیزم نیخودش رو خلق نکرد. ا ماه
رو خلق کرد. و خدا بود که گفت،   نیها و زم. نه، خدا و فقط خدا بود که در ابتدا آسمان اوردین 

اونجا   ی حاکم مطلق خداست. ک يه اراد يه آزادان  ي ریکارگبه  ن یشد. ا ییبشود و روشنا ییروشنا
 مقاومت کنه؟   یعمل حت ن یبرابر ا ردبود که 

ي  ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه : «به کالم خداوند آسمان 6: 33نبود. مزمور  چکس یه
  ی . تمامدینمای م رهیها ذخها را در خزانه و لجه  کندی را مثل توده جمع م  ا یدر ي هادهان او. آب 

که او گفت و شد.   رایي ربع مسکون از او بترسند. زسکنه  عیاز خداوند بترسند. جم نیاهل زم
 و حاکم مطلقه.   بیمَه يماست. او خدا  يخدا  نی .» ادیگرد  میاو امر فرمود و قا

 . شهیتوسط خدا اداره م ي خداساالر کی بلکه با  شه، یاداره نم  یدموکراس کی با  یجهان هست   نیا

در موردش    نطوریمطلق اوست. ا  تیتماماً تحت حاکم  یااله   ت یّو مش  خینه تنها خلقت بلکه تار  دوم، 
  نکه یبلکه کلّ طرحش رو از قبل نوشت، ا  د، یرو آفر  یجهان هست   يهنه تنها خدا عرص  د، یفکر کن

رو که   ی کنندگان شرکت يه خداست که هم وخواهد افتاد،  ی چه اتفاقات  ی جهان هست ي ه در عرص
هست که جالل    ي ي تئاترجهان صحنه   ی. کالون گفت که تمام کنهی م  ت یعرصه هستند، هدا  ن ی در ا

  ی و وقت شهیدر مقابل چشمان ما آشکار م خی که تار مینیب ی . و همونطور که مدهیم ش یخدا رو نما
موضوع    ک ی  خ یداستان اوست. تار  واقعاً  خ یتار  م، ینیب ی رو م   ی خی و مسائل تار  میکنی به عقب نگاه م 
 مشترك داره.  

 10: 33. مزمور دهیخدا اون رو انجام م ه، یانسان  يهات یدست خدا در دستکش موقع  نیا و
. مشورت خداوند  گرداندی م   ستیقبائل را ن   يرها ی. تدب کندی ها را باطل م «خداوند مشورت امت 

فرمانروا رو بر  ک یخداست که  ن یا قلب او تا دهرالدهور.» ریقائم است تا ابداالباد. تداب 
  ی به عنوان مجازات ریشر ان یخداست که به فرمانروا ن ی. ااندازهی رو بر م ي گرید و  افرازهی م

 .بخشهی م  یگاه یخودشان، جا يهاو عواقب انتخاب  ریشر  يهاملت  يبرا

 – ...» میدان ی مقدسه. «و مهنوز در کتاب  28: 8 ان یحاکمه. روم نهایا یخداست که بر تمام  نیا
و به حسب   دارندی که خدا را دوست م یکه به جهت آنان  میدان ی «و م - میدواریما ام نکهای نه

  د ی.» من باباشندی ) با هم در کار م شان ی(ا   تیّری خ  ي برا  زها یي چاند، همه ي او خوانده شده اراده 
آن را در   ان یعاص ي. و ادیو مردانه بکوش دیآور ادیرا به  نیبخونم: «ا 8 يیه رو از آ  46 ایاشع 

 .  میرو فراموش کن  نی که ا میدار لیچون ما تما گهی رو م ن ی.» او ادییدل خود تفکر نما
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. خدا  ستین  يگر یمن قادر مطلق هستم و د رای. ز دیآور  ادی به  میاول را از زمان قد ي زهای«چ
و   ستادهیخدا در ابتدا ا گه ی.» به عبارت دکنمی م ان یرا از ابتدا ب . آخر یمن ن  ریهستم و نظ

  يه انگار بعدش دوباره به ابتدا و هم کنه، یاعالم م فتهیرو که تا به آخر اتفاق م یی زهایچ يه هم
مسرّت    یو من تمام   شهی هدف من انجام م  گهیم  گرده؛یوجود داشت بر م  ان ی م  نیکه در ا  یی زهایچ

 .  ارمیجا مرو به   نی من ا قتاًیرو اعالم کردم؛ حق  نیمن ا  قتاًی. حقارمیجا مخود رو به 

اعتماد کنم. من    یی خدا  نی به چن  تونمی قطعاً انجامش خواهم داد. من م   دم، ینقشه رو کش  ن یا   من
  اد ی باد از کدوم طرف م  نهیتا بب  رهیگی و در هوا م  زنهیم  سیکه انگشتش رو ل   خوامی رو نم   ییخدا

  ک ی که  یی صخره هست. خدا ک یکه  خوامی رو م یی. من خدا رهیم شیامور پ ان یو فقط با جر 
مقرّر    شیتا هدف حاکم و از پ  کنه یقلب پادشاهان رو کنترل م  یکه حت   ییمستحکمه. خدا  يهقلع 
 انجام بده.    خیتار ي خودش رو برا يهشد

. او بر خلقت برهی قومش به کار م تیرّیجالل خودش و خ يرو با هم برا زهایچ يه خدا هم  نیا و
  از یها وقت ن او بر نجات حاکمه. و من به ساعت  تاً یحاکمه. و نها یااله  تیّو مش  خیحاکمه. او بر تار 

  انجام موضوع  نیا  يهکه من دربار م یرو دار یم یمجموعه تعال  کی رو باز کنم. و ما  نیدارم تا ا 
  ان یدارم از افسس  نجایکه ا   یلحظات   ن یکه در ا  هی. اما کافوحنای  لیدر انج  ضی ف  هايآموزه  –دادم  

معناست که او توسط   ن یدر وسط به ا ی.» فعل انعکاسدی ما را ... در او برگز «چنانکه بگم 4: 1
انتخاب به او کمک کنه. و او    نیاونجا نبود که در ا  چکسی. هدیخودش ما رو برگز  يخودش و برا

.  اموختهیرو ن   يزیچون خدا هرگز چ  م، یکنی کار م  ی که ما چ  نهیتا بب  کردی ا به تونل زمان نگاه نمقطع 
  ب یعی در حضور او در محبت، مقدس و ب  تا  دیجهان برگز نش یقبل از آفر حیاو ما رو در مس ه، ن 

رو انتخاب کنه. او در محبت بر حسب    ی. خدا مجبور نبود کسهیزیآممحبت   قتیچه حق  نی. امیباش
  شیخودش از پ يبه عنوان پسران برا حیمس يسا یع يه خود، ما رو به واسط يه اراد يخشنود

. رحمت  هیضیو پُر از ف هربان حاکم مطلق م نیهست. او چن ی سلطان با محبت ن یکرد. او چن نییتع 
  چ یکنه. خدا حاکم مطلقه و ه ان ینما دگانشیتا نجات رو بر برگز شهیم ي از تخت او جار  ض یو ف

 .  نهیوجود نداره. او پادشاه کلّ زم ي گریحاکم د
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