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 صفات خدا 
 : حضور مطلق خدا 6درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

  ن ی شروع به درك ا می . و به نظر من ما دارمیپردازی جلسه به حضور مطلق خدا م  نی حاال در ا
محدود    تیخدا باالتر و فراتر از ظرف  یعنی  نیدرکه. ا  رقابلیغ  نقدریکه چرا خدا ا  میکنی مطلب م

)  می(که من و شما هست  یبزرگ نوشت: «محدود و فان   دان یدرك اوست. جان کالون، االه  يما برا
 درك کنه.   ا یرو (که خدا هست) بفهمه  کران ینامحدود و ب  تونهی نم

او   میتون ی نامحدود رو درك کنه؟ ما م   تونهیبزرگ گفت: «چگونه محدود م  تَنیوریپ  بِز، یس  چاردیر
 .»  میکامالً درکش کن  نمیتوی اما نم میرو بفهم

  م یخدا رو بشناس  میتون ی ما م   م، یخدا رو بشناس  میتون ی ما نم   میکه بگ  ستیمعنا ن   ن یبه ا  ن یا   حاال
  ن ی به هم حیمس يسایع يه بخش با خدا به واسطنجات  يه . داشتن رابطمیشناسی و خدا رو م 
رشد   ح یمس يسا یو شناخت خداوندمان ع ضی در ف د یشناخت خداست. و ما با نی معناست؛ ا

وجود خدا   يپُر میتون ی . اما هرگز نم میبه خدا رشد کن ترک یو نزد ترقی طور عم هب  د ی. ما بامیکن
 .  میرو درك کن

  شه ی) شروع مomni(  ی آمن  ن یالت  يه که با کلم   کنهیم  ت یهدا   ي ما رو به سمت صفت بعد  نی حاال ا  و
رو   زیخدا همه چ یعنی کلمات  نیمطلق». عالِم مطلق، حاضر مطلق، قادر مطلق، ا ای«همه  یعنیکه 

ذهن ما رو به طرف   ن یا نجا، یخدا همه جا حاضره و خدا کامًال قدرتمنده. در ا دونه، ی م
 .  میکل مفهوم اون رو درك کن میتون ی و نم برهیم یرون یب  ي هات یمحدود

  مش یکه شناخت  ییخدا  نی . اهیما چه شکل  ي خدا  مینیو بب  میمقدس نگاه کنبه کتاب   میخواهی م  اما
حضور مطلق او، چهار   یعن ی -  میپردازی صفت خدا م  نی به ا کهیاو حاضر مطلقه. پس درحال  ه؟یک
 حضور مطلق خدا به شما بگم. يه دربار  خواهمی هست که م زیچ

حاضر مطلق   ی عنیصفت،  ن ی مقدس به وضوح با اسم اکتاب : او در همه جا حاضره. کی  ي ه شمار
در   ، یاو در همه جا حضور داره؛ او در هر مکان  ی عنی نی که خدا در همه جا حاضره. ا کنهی اعالم م 

که خدا اجازه ورود به اونجا رو نداشته    ستیدر جهان ن   ییجا  چیهر نقطه از خلقتش حضور داره؛ ه
  ن ی خدا روحه، بنابرا م، ی در موردش صحبت کرد یقبل  يه جلسمنع بشه. همونطور که در  ا ی اشهب 

 نداره.   ییابعاد فضا
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  ک ی که  دیزمان در همه جا حاضر باشه. و اجازه بد کی در  تونهی نداره. او م یتیمحدود چیه او
 وجودش در هر زمان، در همه جا حاضر باشه.   یبا تمام  تونهی قدم جلوتر رفته و بگم که او م 

  ک ی   تونهی اوقات ذهنم م  ینه. گاه   ای هستم، کامال اونجا حضور دارم    ییجا   یکه وقت  دونمی نم  من
  ی با تمام شهیشده هستم، اما خدا هم میجان تقس ک ی باشه، و من  نجایباشه و بدنم ا  گه ید ي جا

  نکه یبه بعده؛ به محض ا  7  يیه آ  139مزمور    ن، ی ا  يبرا  ژهیوجودش کامال حاضره. به نظرم متن و
  ه یهی سوال بد ک ی. «از روح تو کجا بروم؟» دیشناسی رو بخونم، شما بالفاصله اون رو م  نی ا نم

 کجا».   چیاشاره داره: «ه ی پاسخ منف کی که به 

سوال    ن یدوباره ا   زم؟»ی«از حضور تو کجا بگر  ای .  میو از روح خدا فرار کن  میبر  یی جا  میتون ی نم   ما
  9و  8 ات ی که در آ حیتوض نی پاسخ، به ا نی کجا» هست. حاال به ا چ یشده و پاسخش «ه دهیپرس

  ن یاز ا  نکهیشمال، جنوب، شرق و غربه، بدون ا  ينمااستعاره از قطب   کی   ن ی. ادیهست گوش کن
!» حاال، آسمان در شماله،  ی«اگر به آسمان صعود کنم، تو آنجا هست استفاده کنه.  هاعنوان 

 رو به باالست.   میباالست، مستق

بستر بگسترانم   هی. «و اگر در هاویبه شمال؛ تو آنجا هست یعنیاگر به آسمان صعود کنم،  پس
  -  رم؛یسحر را بگ يهاجنوبه. «اگر بال  نی!» ا یتو آنجا هست  نکیا - نهیی پا نیگور، ا یعنی نای  –

  ي ا یساکن شوم»، خُب، در ای در ي سحر.» «در اقصا هاي بال  –  کنهی از شرق طلوع م د یخورش
 مقدس در سمت غربه.  نیدر سرزم ترانهیمد

خواهد    يدست تو مرا رهبر   زیساکن شوم، در آنجا ن   ایدر   يو در اقصا   رمی سحر را بگ  ي هابال   «اگر
آسمان،  يجاها  نیمن کجا برم. به باالتر ستینمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت.» مهم ن 

 کنه، ی طلوع م دیکه خورش ییشرق برم، جا يهنقط  نیبه دورتر تونمیکه م ییبه اعماق گور، تا جا
 .  یشکل گرفته، تو از قبل اونجا هست  ایکه در  ییغرب برم، جا هب 

از حضور    میتون ی نم  یعنی  نها یا   يه من هست. هم  يدست تو رو   ؛یکینزد  ار یواقع، تو به من بس  در
  ا ی  نیزم ت، ی ابد ایمرگ، زمان باشه  ایباشه  اتیخواه ح م، یکجا بر ستی. مهم ن میخدا فرار کن

 .یتو اونجا هست ا یخدا ا؛یدر

  ي که خدا در بلندا میدون ی آسمان. ما م ي. بلندامیتر صحبت کنمشخص  دییایمورد دوم، ب  حاال، 
  م ینگاه کن  اتیاز آ  یبه بعض  دییایخدا بر تخت بلند و مقدس ساکنه. اما ب   میدون ی آسمان هست. م

هاست.  خدا باال در آسمان  یعنی. شهیم دهیخدا» نام ی«تعال  نی. امیرو با مدرك ثابت کن نیو ا
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.»  ياها جلوس فرموده که بر آسمان   يا   افرازم، ی تو چشمان خود را بر م  ي «به سو   1:  123مزمور  
 ها نشسته.  او در آسمان  م، ینیب ی م  نجایا

ها به شکل جمع  آسمان  ی و وقت ها»ي «بلند  یعنی  ؟ یچ  ی عنی«آسمان»  يه کلم دیدون ی ضمن، م  در
باالتر   چکس یدر جهانه. ه  يخدا باالتر از هر موجود   ی عنی  هاست؛ ي بلند  نی هست، در واقع بلندتر

  را ی«ز 9: 97در رأس قرار داره. مزمور  ییجهان، خدا به تنها ی. در نمودار سازمان ستیاز خدا ن 
 .  یهست  نی.» باالتر از زمیمتعال هست  نیزم  يرو  یخداوند بر تمام   يتو ا  هک

  دم ی: «خداوند را دمیرو خوند  1: 6 ایخداست. ما اشع  زی. بر همه چستیدر سطح او ن  چکسیه
بر تختش در   شهیخداست. خدا همواره و هم گاه یجا نینشسته بود.» ا  یبلند و عال  یکه بر کرس

  ي ه ریدر جز که ی، در حال  1 يیه در کتاب مکاشفه در باب چهار آ  وحنا ی ی آسمانه. در واقع وقت
  وحنا یدر آسمان باز شد. و    يصعود نما»؛ و در  نجای«به ا:  گفتی که م  دیرو شن  ییداپطمس بود، ص
که   يزیچ نیاول  د؟ ید یوارد آسمان شد. و او چ  ییپطمس، ربوده شد و گو يه ریدر روح از جز

 بود؟   ی چ دید

اونجاست،    یچه کس   نکهینبود. نه ا  اتینبود. نهر ح  دیاز مروار  ییهانبود. دروازه   ییطال  يهاابان یخ
  ي در جهان معنا  يزیقائم در آسمان بود. و هر چ  یتخت   د، یکه د  يزیچ  نیاول   ست؟ یاونجا ن   ی چه کس

  تخت نفر بر  کی در آسمان قائم بود و  ی . تختکردی م  دایتخت پ ن یخودش رو در ارتباطش با ا
 نشسته بود. 

روم   يتوسط امپراطور  کهیبود، در حال  ه یاول  يسا یدر قرن اول به کل ی واضح  ار یبس غامیپ نیا
.  صرهاست یق صریتختش نشسته. و او ق ي نفر رو ک ی د، ینگران نباش نکهی.، اشدندی مضروب م

ما در   يبرا غامیپ نیبود و ا غامشیپ نیاالرباب هست؛ ااو شاه شاهانه، و داورِ داورانه، و رب 
خودش هست و خدا بر تختش هست. خدا متعال    يهاخدا در آسمان   نکهی هم هست. ا  عتسا   نیا

 «خدا در آسمان است.»   گه، یبه طور واضح و مختصر م 2: 5و بلندمرتبه است.  جامعه 

 م، یخون ی گزارش برج بابِل رو م یوقت  یو مقدس ساکنم.» حت ی«من در مکان عال  15: 57 ایاشع 
خنده   زیآسمان برسه. چه چ يبسازند که به بلندا گوراتی ز کی کردندی م  یاونها سع  ادتونه؟ی

که   کی کوچ ی شن يهتود نی ا ی عنی. نهیخداوند نزول کرد که بب گه یم 5: 11 ش یدای. و در پيدار
چشم    يه و از گوش  امی ب   نیی پا  دی با  منباال هستم؛    یلیو من خ  کهی کوچ  یل یخ  نی ا  ی عنینه.  ییپا   نیا

به باال و   یآسمانه. و وقت  ي واال و قدرتمند و متعاله. او در بلندا  نقدر یبندازم. خداوند ا  ی نگاه
  ی نگاه افق  کی . اگر ما فقط ارهی روح و قلب ما رو به وجد م قتیحق نی چقدر ا م، یکنی به او نگاه م 
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  م، یآسمان داشته باش ي رو به بلندا  ي عمود گاهن  ن یشد. اما اگر ا میدلسرد خواه م، یداشته باش
 . رهی گیاوج م هات یو موقع  طی قلبمون به باالتر از شرا

آسمانه،  ي نه تنها خدا در بلندا نکه ی. ا دی بهش توجه کن خوام ی هم هست که م  گه ید ز یچ ک ی اما
هم هست. نه تنها او دوره،   دا ی. نه تنها او متعاله، بلکه هونیزم  يرو که، یبلکه سوما، او نزد

 دیتون ی در هر دو جهانه. شما نم  زیچ  نی بهتر نیبهتون بگم، ا  دیهم هست. اجازه بد ک یبلکه نزد
 .  دیداشته باش نیبهتر از ا  ییخدا

که در اعماق   ستیی حال خدا نی اما در ع کنه، ی و سلطنت م  ییکه واالست و فرمانروا ییخدا 
  یی . خدا رهیموت با من راه م  يیه سا   يکه در واد  ییکه در گودال با منه. خدا  ییها با منه. خداچاه

که   ییبا منه. خدا های که در سخت  یی با منه. خدا  ی زندگ  ي هاقسمت  نیتری و جزئ  ن یکه در مهمتر
 تشه. عبِدِنغو در تون آ شک، ی که با شدرك، م یی. خداالهیبا دان  ران یدر چاه ش

. عصا و چوب  یتو با من هست  را یز  د ینخواهم ترس يراه روم از بد   زیموت ن  ۀ یسا يدر واد  «چون 
خدا    نکه ی. ا میستیهرگز تنها ن   میکه بدون   ستی م یعظ  یخواهد داد.» چه تسّل   یتو مرا تسل   یدست

  ي خدا با ماست و خدا در ماست و خدا برا  نکهی. ادهیم  لیرو تشک  تیهمچنان اکثر  ک، ی  يه به عالو
ماست و او پشت سر ما   يماست و خدا باال نییو خدا پا  کنهیما حرکت م شیشاپیو خدا پ ستما

 . هیپرجالل  قتیچه حق ن یما با ماست. ا يو محافظت کنه. خدا  یتا از ما نگهبان  کنه یحرکت م

، من 15: 57 ای.» اشع ن ی زم يبر رو نییخداست، باال در آسمان و پا هوهی« گهیم 39: 4 هیتثن
  ت یو بلند است و ساکن در ابد یاو که عال  رای : «ز دیمتن گوش کن نی . به اامه یآ نی عاشق ا

  یحاال او به ما خواهد گفت که خدا در دو جا زندگ   د» یگوی م  نیو اسم او قدوس است چن  باشدی م
که روح افسرده   یبا کس زیو مقدس ساکنم و ن  یداره. «من در مکان عال . او دو تا آدرس کنهی م

 و متواضع دارد.»  

که متواضع شده   ستی با کسان  ن، یزم يمکان بر رو نیترن ییمکان جهانه و در پا نیدر باالتر خدا
من   گه یشده و روح متواضع و افسرده دارند، خدا م دهیکوب  ی زندگ نیتحت ضربات سنگ  ی و حت

 هستم که قلب متواضع و افسرده دارند. یبا کسان 

عالم با شما هستم.»   يمن هر روزه تا انقضا  نکیبزرگ وعده داد که «ا تیدر مأمور  سایبه کل او
: «تو را هرگز رها نکنم و تو را ترك نخواهم نمود.» خدا در هر  گهیبه ما م  5:  13  ان یاو در عبران 

  من با ماست؛ در واقع،  ی با ماست. او در هر طوفان زندگ شی با ماست. او در هر آزما یبتیمص
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رو به او   ازین  نیشتریکه ب  یزمان  يه: «او هرگز به اندازمیفراتر رفته و بگ میتون یم کنمی فکر م
 .»  ستین  ک یبه ما نزد م، یدار

مگر من آسمان    ؟ یدور ن   ي هستم و خدا   کینزد  ي من خدا  ا ی: آدیگوی م  هوهی : «23  يیه آ   23  ا یارم
. او  کهیکه نزد ییهستم که دوره و خدا یی: من خداگهیخدا م نجایا سازم؟»ی را مملو نم  نیو زم

  6: 4 ان یکه روح متواضع و افسرده دارند. افسس يآسمان و با افراد يهمه جا هست. در بلندا 
  ن ی همه (ا  ان یست) و در ماو ی فراباشندگ نی خدا و پدر همه که فوق همه (ا ک ی : «گهیم

 .دی فکر کن يد یعبارات ق نی اوست) و در همۀ شما است.» به ا یفروباشندگ

آسمانه. او در همه   يحضور مطلق خداست. او در بلندا  نی همه. در همه. ا ان یفوق همه. در م 
  یی جا چیماست. او در اعماق جهنم هم هست. ه کی. او نزدکهی. او به ما نزدنهیزم ي جا بر رو

 . زهیری خودِ خداست که غضبش رو در جهنم فرو م  یکه خدا نباشه. و حت ستین 

متن   کی واقعاً  10: 14. مکاشفه رهیگیدر جهنم انتقام م مانداران یا ریخداست که از غ خودِ
  مانداره، ی ا  ریکه غ  کسی  به  اشاره  –. «او...»  کنهیکه ذهن رو باز م  قتهیحق  نی در رابطه با ا  يدیکل

چه  ن ی.» ادیشده است، خواهد نوش ختهیآم غشی ب  ي خشم و الۀی«از خُمر غضب خدا که در پ
 .  ستياعاره است

. در حضور فرشتگان مقدس و  دیگوش کن نیمعذب خواهد شد.» حاال به ا ت یبه آتش و کبر «و
برّه اجرا خواهد شد. و من باور دارم که    میانتقام در حضور مستق  نیغضب، ا  نی در حضور برّه. ا

 غضبش در جهنم خواهد بود.   يه که برّه خودش اجراکنند  میبرس  ی مفهوم  نیکه به چن  هیمنطق  نیا

  ح یرو به مس تی اگر زندگ ، يندار  مان ی ا حی: «اگر به مسمیزن ی رو م یحرف نی اوقات چن ی گاه
 کنندی که در جهنم هستند، فقط آرزو م   ی.» کسان یشیو از خداوند دور م  يریبه جهنم م  ، ينسپار

. فقط  شدندی که به حال خودشون رها م کنندی کاش از خداوند دور بودند. فقط آرزو م  ي که ا
در حضور او   گهی که د کنندی از غضب برّه فرار کنند. فقط آرزو م تونستندی کنند که م ی آرزو م 

به قصاص   شان ی: «اگهیداده بشه که م قیتطب 9: 1 ان یکیا دوم تسالون ب  دی با نی نبودند. حاال ا
 از حضور خداوند و جالل قوت او.»   دیخواهند رس یهالکت جاودان 

«دور از چشم خداوند»، «دور از   یعنیکه  هیونان ی يه کلم کی «حضور»،  يکلمه برا  ن یا نجا یا در
  ی رو ارزون   یضیف  گهی. دگردونهی خودش رو از اونها بر م  يخداوند رو  یعن ی  نی خداوند.» و ا  يرو
  ا چون اونه  گردونه، ی عام رو. بلکه خداوند لبخند چهرة خودش رو از اونها بر م  ض یف  ی حت  کنه؛ینم

 تا ابد تحت غضب او خواهند بود.
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گزارش   یوقت ی. در واقع، حتنهیزم يآسمانه. خداوند در همه جا بر رو يخداوند در بلندا  پس
تو» انگار خدا داخل    ای: «ب گهیخدا م  د؛یبش  یوارد کشت  گهیخداوند م  یو وقت  میخون ی رو م   یکِشت
 «وارد شو.» خدا در اعماق جهنمه. خدا در همه جا حاضره.   - هیکِشت

کننده ملزم  نی و همچن بخشی تسلّ نیبه شما بگم. ا قتیحق نیا  يهدربار زیدو چ دی بد اجازه
که شما در   دونمی . من مکنهی در دو جناح عمل م  نی دو لبه هست. ا ر یشمش ک ی  نی هست. ا

  نطور ی. ابخشهی تسلّ  نی . اول از همه، ادیاز من جلو زد د، یکنی موضوع فکر م ن یبه ا کهیحال 
با ماست،    یزندگ   ي های سخت  يه در هم  ، یزندگ   ي هابت یمص  يه خدا در هم   نکهیادونستن    ست؟ین 

 .  کنهیو رها نم کنهیو با منه. او هرگز ما رو ترك نم  هیکاف شهیاو هم ضی. فستمیمن هرگز تنها ن 

  ق یتشو يدادن به من، برا ی تسلّ يکمک به من، برا  ي با منه. برا ی زندگ يها در اعماق چاه خدا
هستند   ي. و افرادزمیاز حضور خدا بگر  تونمی معناست که من هرگز نم   نیبه ا نی من. اما همچن

 ی برند. سع   ياگه یبه شهر د  کنندی م  یاز حضور خدا فرار کنند. سع   کنندی م  یسع   ونسیکه مثل  
برند و فکر    ياگه ید  يهخانواد   ای  گهیزِن د  يبه سو  کنندی م  یبرند. سع   ياگه ید  التیکنند به ای م
از خداوند   دیتون ی احمقند. شما هرگز نم . چقدر زندیاز حضور خداوند بگر تونندی م کنندی م

 او در همه جا حاضره.  د، یزیبگر

از   میتون ی ما نم ن یکننده هست که خدا در همه جا حاضره؛ بنابراملزم  قت یحق ک ی  ن یا نه، 
از خدا   میتون ی انگار که م م، یمون فرار کناز مشکالت میتون ی . ما نم می فرار کن هامون ي گرفتار

 . حاال خدا در همه جا حاضره. میکن یدگیرس طی و به شرا میکن يدور

  س یکه ابل میدلگرم بش دیی ایحضور مطلق خداست، فقط خدا حاضر مطلقه. ب  قت یحق نی ا پس
که او رو   ستی و به دنبال کس چرخهی غرّان به هر سو م يریمثل ش سی. ابلستیحاضر مطلق ن 

با   شتریمکان باشه. ما ب  کی زمان در  کی در  تونهی وجود داره و او فقط م س یابل ک یِبدَره. فقط 
  ي ها روح  نها یاو هستند. ا يهادست  ریز نهای. امیکنی او دست و پنجه نرم م  يیه پا ن مأموران دو

 . م یاو هستند که ما در واقع با اونها در جنگ ریشر

. خُب،  دهیجنگ تلریدوم بجنگه و بگه: او با ه ینفر به اروپا بره که در جنگ جهان  کی که  نهیا مثل
ما هم به   ی. در رابطه با جنگ روحان دیجنگ یاحتماالً با سربازان آلمان  د، ی نجنگ تلریاحتماالً او با ه

جلسه   نیا  کهیل . خُب، در حاسیکه فقط خدا حاضر مطلقه، نه ابل میکن يشاد  دییایشکله. ب  نیهم
باز   شتریفکر کرده و ذهن ما ب  قتیحق ن یا يهدربار شتریمطمئنم که ب  م، یرسون ی م  ان یرو به پا
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  نطور یا م، یرو درك کن قیحقا نیبه وضوح ا میتون ی م نحالیبا ا یدرکه، ول  رقابلی. خدا غشهیم
   . میزیاز او بگر میتون ی با ما حاضره و ما هرگز نم شهیخدا همواره و هم نکه یا ست؟ین 
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