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 صفات خدا 
 : قدرت مطلق خدا 8درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

خدا قادر مطلقه.    ی عنیکه قدرت مطلق خداست،    میپردازی خدا م   ي جلسه به صفت بعد  نی حاال در ا
از نور   ي گریپرتو د ، یصفات خدا مانند درخشش تابان عظمت خداست. هر صفت نیاز ا کیهر 

   . کنهیما رو آشکار م ي خدا یستیک ب ی و عظمت مه درخشهی خداست که از آسمان م 

ما در   یباعث دلگرم دی چقدر با  نی. اکنهیصفتِ قدرت مطلق خدا صدق م يه قطعاً دربار نیا
از اندازه   شیخدا ب  يبرا  يز یچ چ ی. هستیممکن ن  ر یخدا غ ي برا يزیچ چیدعاهامون بشه که ه

  ار یچون او بس م، یخدا بذار ض یهامون رو در حضور تخت فدرخواست  د ییای. ب ستیدشوار ن 
و پر محبت   میحک اریاو بس د، ید میخواه مون ندهیاز جلسات آ ی کی در  که قدرتمنده و همونطور 

 هست.  

  ک ی قدرت هست. فقط  ی خدا صاحب تمام یعنیکه  میبه قدرت مطلق خدا توجه کن خوام ی م حاال
که من و   يز یهر قدرت کوچک و ناچ یحت یعنی  نیقدرت. ا  ی. تمام دیفکر کن نی به ا قاًیلحظه عم

که خدا   ستیالزم ن  یلحاظ حت ک ی از طرف خدا به ما واگذار شده. از  م، ی شما به طور موقت دار
  طان یدر رابطه با ش یموضوع حت  نی ا يه . دربارکنهی . او فقط اون رو متوقف مرهیبگ رو ما  اتیح

لوتر گفت:   نی هم از جانب خداست. مارت نیا  یحت  وداره  یچه قدرت کم سی. ابلدیفکر کن
که خدا واگذار کرده.    ی در قدرت کم  یخداست تا اهداف خدا رو اجرا کنه.» حت  سِیابل  س، ی«ابل

  ی از اسام یک ی. ستیخدا دشوار ن  ي برا یحت  يزیچ چی. هستیممکن ن  ر یخدا غ يبرا ي زیچ چیه
صفت رو   نیقادر مطلق. نام او ا  یعنی ياخدا. شَد ی عنیاِل،  هست.  يشَدااِل  قیاو در عهد عت

 قادر مطلقه.  يکه او خدا نهیخدا ا ت یشخص تِیفیک  کنه، یما مکشوف م يبرا

که به ما مخلوقاتش تعلق داره، فقط از جانب او به امانت   یقدرته و هر قدرت  یصاحب تمام  او
 قدرت از جانب خداست.   ی داده شده، چون تمام

داره،  اریقدرت جهان رو در اخت ی: «چون خدا به فرمان خودش تمام سهینوی . توزِر م وی. دابليا
اعمال او   یام انجام بده. تم گهید يکارها  یرو به راحت  يهر کار  تونهیقادر مطلق م ي خداوند خدا

  يِ ازین ی که بخواد دوباره جبران بشه. ب  کنهیصرف نم ياي انرژ  چی. او هشه یبدون تالش انجام م
خارج از   يزیقوت دوباره به دنبال چ افتنی ينداشته باشه برا يازیکه ن  شهیباعث م ریاو به غ
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او    ریناپذاش الزم هست، در کمال ُنقصان اراده  یانجام تمام  يکه برا  یقدرت  یخودش باشه. تمام
 !  یم یعظ  ي! چه خدا میدار  یم یعظ  يقرار گرفته است.» ما چه خدا 

رو به شما بگم که    يبندپنج دسته  خوامیم م، یپرداز ی به قدرت مطلق خدا م کهیحاال در حال  خُب، 
 کرد. میقدرت مطلق خدا تفکر خواه يه با اونها دربار

. قدرت نامحدود. قدرت  کران ی. قدرت ب دیاش فکر کنداره. فقط درباره  کران یاو قدرت ب  اول، 
 انجام بده.   خوادی که م ي هر کار تونهیم نی. او قادر مطلقه، بنابراان یپایب 

. ما  می. اما قدرت انجامش رو ندارمیانجام بد میخواهی هست که من و شما م يادیز  يکارها 
خدا   يه که روح راغب است اما جسم ناتوان. اما دربار میگی. ما ممیانجام اون رو ندار یی توانا

قدرت نامحدود داره که باهاش اون رو انجام بده. در   ، ياهر خواسته  ي. او برا ستین  نطوریا
 . دیبه قدرت او در خلقت فکر کن  م، یکنی موضوع، فکر م ن یا يه دربار کهیحال 

 دهان او.»   يه ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخ«به کالم خداوند آسمان   6: 33 مزمور

  يزی. ابعاد کامل چدیکه او خلق کرده توجه کن  یجهان   يه . به اندازدیریرو در خلقت در نظر بگ  نیا
تا دورتادورِ اون سفر    کشهیسال طول م  اردیلیکه پانصد م   گنی. دانشمندان به ما مآورهرت یکه ح

  1/ 390/ 473  دی. قطر خورشهیدر ثان   لومتریهزار ک  صدیس  بایتقر   یعنی. سفر با سرعت نور.  میکن
 بده.   يرو در خودش جا   نیزم يه به انداز ارهیس ون یلیم کی از  شیب   تونهیهست و م لومتریک

. نور  دیبه دورِ خورش نی از مدار زم ترعیوس یعنیهست،  لیما ون یلی م 100ستاره  کی قطر
  ن ی هم یبرسه. ول  ن یتا با سرعت نور به زم کشهی طول م قه یدق میدر حدود هشت و ن  د یخورش
و چهار   ستیحدود ب  یعن یبرسه،  دیخورش نیکتریتا به نزد کشهیاز چهار سال طول م شینور ب 

 خدا در خلقت هست.   آوررت یاز قدرت ح ی فقط شهادت  نهایا يه . همنی زماز  لیما ون یلیتر

. او با  ستیخدا دشوار ن   يبرا  م، یاریخدا م  ضیکه ما به حضور تخت ف   ییزهایاز چ  کی   چیه  انجام
رو بدون تالش    يداره. او هر کار  کران یاونها رو به وجود آورده. او قدرت ب   يه کالمش هم  يهَنفخ

 دهانش.  خود، بلکه صرفاً با نفس  یشان یعرق پ  ای نی. نه با عرق جب دهیانجام م

بلند خود   يو بازو  میرا به قوت عظ نیتو آسمان و زم نکیا هوهی خداوند  يآه ا « 17: 32 ایارم
 .»  ستیتو مشکل ن  يبرا  يزیو چ يدیآفر

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

هستند؟ من فقط   ی کوچک من چ ی زندگ يازها یپس ن  ، یرو بکن  يکار  نیچن یتون ی اگر تو م ا، یخدا
روبرو بشم.  شیآزما ن یکنم. فقط کمک الزم دارم تا با ا  يقوت الزم دارم تا روزم رو سپر یکم

که   دینیو بب د ینگاه کن ن یاو قدرت داره؟ به آسمان و زم ا یخدا قادره؟ آ ا یآ  ست؟یخدا کاف ایآ
 .ستیدشوار ن  ا یممکن  ریخدا غ  يبرا يزیچ

 ممکن است.»   زینزد خدا همه چ کنیمحال است ل  نی، «نزد انسان ا26: 19 یمت

شخص ثروتمند چقدر   کی يهست که ورود به ملکوت آسمان برا نیا  نجایا يه نیواقع زم در
ممکن هست. و من   ریها و با قوت خودش غ از دشواره و در واقع با تالش  شیدشواره. البته، ب 

ها و قوت خودش  ش ممکنه که با تال ر یهم غ ریشخص فق  ي به سرعت اضافه کنم که برا خوامی م
خدا اونقدر دشوار   يبرا ی کس چ ی. هستیممکن ن  ریغ زیچ چیخدا ه ي برا ماکنه. ا دا ینجات پ

 گناهکاران رو نجات بده.  نیگناهکارتر  تونهیکه نتونه نجاتش بده. او م ستین 

.  نندیرو بب قت یحق نایکنه که چشمان ناب  ي کار تونهیها رو باز کنه. او مقلب نیترسخت  تونهیم او
اومدن به نزدش بشنوند.  يرو برا کویناشنوا دعوت شبان ن  يهاکنه که گوش  ي کار تونهیاو م

خودمون    زان یعز   يما برا  ی. وقت ستینجات ن   يخدا برا  يه فراتر از دستان و بازوان گشاد  چکس یه
  ي برا چکسی. همیموضوع دلگرم بش نی با ا دیچقدر با  ارند، یب  مان یا حی که به مس میکنی م عاد

 که نتونه نجاتش بده.   ست یخدا اونقدر سخت ن 

کنه، اون پدر   داینجات پ تونستیفکر کنم که نم یکس يهدربار تونستمی خانم من، اگر م پدر
  ار یاوقات نسبت به من و خانمم بس  یمقاوم و سخت بود. گاه   اریبس  لیخانم من بود. نسبت به انج

 کنم، ی او رو اجرا م  ي که مراسم خاکسپار  دونستمی از مرگش، من م   شیسه روز پ  .کردی مقاومت م 
  ي خدا   ن یقادر مطلق، ا  ي خدا  نی . اشهیما م  يههم   یروز زندگ  نیزتریانگغم  نیکه ا   کردمی فکر م

رفت و اون قلب مغرور رو باز کرد و   مارستان ی اون تخت ب  ي قدرت به سو  یو تمام  ضی ف یتمام 
 خودش بسازه.  ضیاو رو نجات داد تا او رو نشاِن ف

که قرار   يزیچ دادم، ی انجام م  دای فلور يِ در تامپا نجایرو ا ي خاکسپار نی ا  یچند روز بعد، وقت و
ما شد،   ی زندگ  يروزها  ن یاز شادتر یک ی  ایروز    نی من بشه، شادتر ی روز زندگ  نیزتریانگبود غم
خودمون دعا   يه گمشد زان یعز يبرا  دی. ما چطور باستیممکن ن  ریخدا غ يبرا  زیچ چیچون ه

 !  میملت خودمون دعا کن يبرا دی ! چطور بامیکن

هر   يکه برا  میبدون  دی ! با میشفاعت کن د ی! چطور بامیجمهورمون دعا کن سیرئ يبرا  دی با چطور
  ی موانع   يه بر هم   تونهیهست. او م   ت یر از حد کفاو فرات  شتریدر حضور تخت خدا، او ب   ی درخواست
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  کران یغلبه کنه. او قدرت ب   شه، ینسل م  نیمطلقا حاکمانه و اهدافش در ا  يه که مانع از انجام اراد
 داره.   کران یگفتم؟ او قدرت ب  ی چ د یدی. شنداره

  م ی خدا در ت. اگر رهیناپذ. فتحرهیناپذداره. قدرت او شکست  ریناپذاو قدرت مقاومت  دوم، 
  چکس یدر برابر خدا مقاومت کنه. ه تونهینم چکسی. هرهیناپذاو شکست  میگفتی فوتبال بود، م

که   شنومی اوقات، من م ی. گاهرهیم شیاهداف او به جلو پ یخدا رو شکست بده. تمام تونهینم
 دهیم ي به ضد شما رأ سی و ابل ده یم يبه شما رأ  خدا« :نگ یرو م نیمثل ا ياز احمقانه یمردم چ

 با شماست.»   يریگم یو حق تصم

  ی کم سیقدرت داره و ابل یانگار خدا کم  د؟یرو تصور کن  ن یتر از ااحمقانه ي زیچ دیتون ی م ایآ
  ي گر ید تونندی و نم کِشندی دارند و هرکدوم دارند م  یکشطناب  ي هدو مسابق ن یقدرت داره و ا 

  طان یش ای و پشت خدا  م ییایب  دی . ما بامیپس من و شما حق انتخاب دار ن، ی زم ي رو بکشند تو
. میو برنده بش  میجهت بکش  ک ی که طناب رو در    شهی. قوت ما باعث ممیو برنده بش   میریبگقرار  
طناب بود و اگر   نی ا يه گیدر طرف د ایاونقدر قادر مطلقه که اگر کل دن  خدا بهتون بگم،  د یبذار

  ن ی طناب بودند و فقط خدا در ا يه گ یداخل و خارج از جهنم در طرف د يوها ید یو تمام طان یش
. رهیناپذ. او شکست روزمندهیعطسه کنه و برنده بشه. خدا پ تونستی طرف طناب بود، خدا م

 داره.   که یبا قدرت  ره، یناپذخدا فتح 

و ابداً قصد تو را منع نتوان   ، یقادر هست  زیکه به هر چ  دانمی : «مگهیم وب ی، ا 2: 42 وب یا
 نمود.»

 . نه؟ ابداً قصد تو را منع نتوان نمود.  هیریادگی يبرا  یدرس خوب  نیا

 که آن را باطل گرداند؟»   ست ینموده است، پس ک ر یتقد  وتی صبا هوهیکه   رای«ز 27: 14 ایاشع 

 تونند ی همه با هم، هم نم  یهست. حت چکسی. که پاسخش دوباره، هستی هی سوال بد ک ی نیا
 اون رو باطل کنند.  

 » که آن را برگرداند؟  ستیدست اوست که دراز شده است، پس ک و«

قدرت   یتمام  يقادر و خدا  ي دست خدا رو پس بزنه و اون رو برگردونه؟ نه، او خدا تونهیم یک
 هست.  
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. من  ستین  دیتواند رهان که از دست من  یو کس باشمی من او م  زی، «و از امروز ن 13: 43 ایاشع 
   د؟»ی که آن را رد نما ستیعمل خواهم نمود و ک

  کران ی! او قدرت ب بهیما مه  یو در زندگ   خیاهدافش در تار  ياجرا   ي. چقدر قدرت خدا براچکسیه
 . رهیناپذداره. قدرت خدا نقصان  ریناپذی داره. او قدرت خستگ ریناپذداره. او قدرت مقاومت 

که انگار خدا   ست ین  نطوری. اشهینم ر ی. خدا پشهیازل تا ابد قدرت او همونه. خدا خسته نم از
  ی م یعظ  يکارها  يه . به همدینگاه کن  قیانجام بده. به عهد عت  کردیرو که قبال م  يکار  تونهینم  گهید

خدا   د یا . ششهیم ریخدا داره پ د ی. شادینگاه کن سای. حاال، به کلدیکه خدا انجام داده، نگاه کن
کُفره! خدا تا ابد همونه.    ن یا  د، یدوباره انجام بده. گوش کن  داد، ی رو که قبال انجام م   يکار   تونهینم

 دییای. ب 28: 40 ای. اشع دهیاز قدرت مطلقش رو از دست نم يزی. او چرهیناپذقدرت او ُنقصان 
 . میمتن گوش بد نی دوباره به ا

   ؟»ياندانسته  ایآ«

که انگار   میکنی عمل م  ي اوقات ما طور ی گاه م، یکنی رو فراموش م نی اوقات ما ا یگاه  ی عنی ن یا
 .میدون ی رو نم   نیا

درمانده و خسته   نیزم ي اقصا يهنندیآفر هوه، ی  ، يسرمد  ي که خدا يا دهیندانسته و نشن ایآ«
 شود؟ی نم

 او را تفحص نتوان کرد. فهم

 .» دینمای عطا م  ادهی و ناتوانان را قدرت ز بخشدی را قوت م فان یضع 

با  میتون ی که ما م گهیم کنه، یافزون م مون ی و به ما که او قدرتش رو در زندگ دهیادامه م بعد
و خسته   میراه بر میتون ی . ممیو درمانده نش میبدو میتون ی . ممیمثل عقاب پرواز کن ییهابال
   . بخشهی قدرت م فان یو به ضع  رهیناپذی . حاال، قدرت خدا خستگمینش

بزرگ شدم؛ فوتبال   ی تِنِس سِیبه کالج رفتم... خب من در مِمف شیسال پ هاون یلیمن م یوقت
تگزاس رو   يفوتباِل دانشگاه تکنولوژ  يه یبورس دم، یبه سال آخر رس ی و وقت کردمی م  يباز
بود. فکر کنم  لیقبل از دوران موبا ن یدر غرب تگزاس بود. ا ي دور يکردم که در جا  افت یدر

  ک یکه اونجا تنها بودم.  ادمهیبود. و من  يدور یلیزمان خ یعنیبود.  ون ی زیتلو يهقبل از دور
  . میزدی بار در هر دهه به خونه زنگ م  کی  دیشا د، یدون ی راهرو بود و م   يدر انتها  یتلفن همگان 
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به   یتختم در اتاق خوابگاه زدم که هر شب وقت يرو باال هیآ نی و ا دمیچسب هیآ  کیمن به  و
و اون رو   شدمی م داریها ب . صبح شدمیم رهی سرم بود خ يکه باال هیآ نیبه ا رفتم، ی خواب م 

.  خوردمی . ضربه مشدمی خسته م  یلی. خگشتمی . بر مرفتمی فوتبال م  نی . به تمردمیدی م
. قوت  کردی و بلندم م گرفتی من رو م  يه قی هی آ ن یو ا دم یدی رو م هیآ  نی . اشدمی آلود مخون 

  ت یکه مرا تقو حیرا دارم در مس زیهست: «قوت هر چ 13: 4 ان یپیلیف نی. ادیدمی رو در من م 
  .» بخشدی م

. قوت  ستین   ی اب یکام  ي ه یآ  کی   ن ی. ا ستی«اسم ببر، و بخواه» ن   اتِ یااله  ک ی  نی . ادی گوش کن  حاال
که نام او را جالل   زیخدا دارم. قوت هر چ يهرا در اراد زی. قوت هر چحی را دارم در مس زیهر چ

  نجام ا  ي را که خدا مرا برا  ز یرا در اطاعت از کالم او دارم. قوت هر چ  زیدارم. قوت هر چ  دهد، ی م
   . بخشدی م تی که مرا تقو حیرا دارم در مس زیدارم. قوت هر چ خونه، یاون فرا م

به او نگاه   ی. و وقتمیفیما شده، چون ما ضع   یزندگ  يهواسط  ر، یناپذی و خستگ  کران یقدرت ب   نیا
تا ضعف ما رو با قوت او و قدرت   بخشهی م ییاو به ما توانا م، یکنی و به او اعتماد م میکنی م

در قدرت کالم خدا و قدرت شناخت خدا، به ما   م، یالقدس در درون خودمون معاوضه کنروح 
   . بخشهی م ي. به ما انرژبخشهی م ی یتوانا

. هر آنچه که خدا  میجالل خدا انجام بد يتا کار خدا رو به روش خدا برا  رهیگیما رو به کار م نیا
قدرت   نیشما قدرت انجامش رو داره. ا  ي انجامش فرا خونده، خدا برا يشما رو برا

   . دیبه بعد گوش کن 25: 102. به مزمور رهیناپذی خستگ

 ي را نهاد ن یزم ادیبن میقد  از«
 .تو است يها ها عمل دست آسمان  و

 ی هست ی تو باق کنیل  شوند، ی م  یفان  آنها
 .مندرس خواهند شد  يه آنها مثل جام عی جم و
 .کرد و مبدل خواهند شد ی خواه  ل یمثل ردا آنها را تبد و
 ی تو همان هست کنیل 
   .» دیتو تمام نخواهد گرد ي هاسال  و

همونه و او   گهیبه نسل د ی از نسل گه، یعصر به عصر د کی قدرت خدا از  میبگ نکهیا یعن ی نیا
ببخشه که   یی و قدرتش رو عطا کنه تا به ما توانا ره یآماده هست که در کنار قومش قرار بگ

   . تونهیما م قی اما او در ما و از طر م، یتون ی . ما نممیجالل او انجام بد ي او رو برا يه اراد
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و گسترده هست که به  کران یدرك است. اونقدر ب  رقابلی، قدرت او قدرت غچهار يه شمار
تصور   ی حت میتون ی . قدرت مطلق فوق از درك ماست. ما نم میاون رو درك کن میتون ی نم ی سادگ

قدرت خدا،  يه افکار شما دربار نیترع یرف ن، ی بزرگتر ن، یکه خدا چقدر قدرتمنده. بلندتر میکن
   قدرت مطلق اوست.  ت یواقع همچنان کمتر از 

  قیتشو  ار یما رو بلند کنه و بس دیهست که با  ی متن  نی هست. ا ژه یمتن و کی  20: 3 ان یافسس
به   م، یفکر کن ای  میاز هر آنچه بخواه ادتر یز تینهای کنه. «الحال او را که قادر است که بکند ب 

  .» کندی که در ما عمل م  یحسب آن قوت 

  ادتر، ی ز ي قادر به انجام کارها - هست  گه ی د يهی ال يو بر رو  گه ید ي هیال  يبر رو  ي اه یفقط ال ن یا
و فراتر    ادتری ز  تینهای ب   م، یو فراتر از آنچه بخواه  ادتریز  تینهایب   ادتر، یز   تینهای ب   ادتر، یز  اریبس

   . میقدرت مطلق خدا فکر کن يبه پُر میتون ینم ی. ما حتمیفکر کن ای  میاز آنچه ما بخواه

  ي ا خالصه   ن یهست و ا  3تا    1  ان یاز افسس  ي اخالصه  ن یا   -   کنه یکه در ما عمل م  یاساس قدرت   بر
و گناهان مرده بودند، زنده شدن    ای که در خطا  یکسان   دن یزان یبرخ  یی از قدرت خدا در نجاته. توانا

  ي عطا   کنه، یزنده م  حیو در مس  کنه یاو که ما رو بلند م  يه مطلقا حاکمان   يهتولد تازه بخشند   ضیبا ف
 کنه، ی ما رو باز م ينایچشمان ناب  کنه، ی ما رو نزد خودش دعوت م بخشه، یرو به ما م  مان یتوبه در ا
   . دهیبه ما م یقلب گوشت  ک ی داره، یما رو بر م ی قلب سنگ

  ا ی میهست که ما بخواه ییزهایچ یو فراتر از تمام ادتر یز تینهای بخش خدا ب قدرت نجات  نیا
   درکه.  رقابلیغ ن ی. امیفکر کن

قدرت خدا در تطابق کامل با   ی عنی ن ی. ا گمیقدرت قائم به ذات خدا به شما م ي هدربار تاً، ینها  و
مطلقش عمل   ت یکامل با حاکم ی. قدرت خدا فقط با هماهنگ کنهیعمل م گرشیصفات د یتمام 

کامل  یفقط با هماهنگ نی کامل با حکمتش عمل خواهد کرد. ا یفقط با هماهنگ ن یخواهد کرد. ا
هست که   يکار ای: آمیپرسی سوال رو م  نیرحمتش عمل خواهد کرد. ما ا ضش، یبا محبتش، ف

   خدا نتونه انجام بده؟ 

خودش   تیتطابق با شخص در عدم تونهیانجام بده. خدا نم تونهیهست که خدا نم ییزهایچ بله، 
ممکن   ری. غ18: 6 ان ی، عبران 2: 1 توسیدروغ بگه. ت تونهی. خدا نمرهیبم تونهیعمل کنه. خدا نم

   انجام بده.    تونهیهست که خدا نم ییزهایهست که خدا دروغ بگه. بله چ
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هستند.   گرشی با صفات د يانجام بده، چون در ناسازگار  تونهیهست که خدا نم ياد یز يزهایچ
او عمل   زیانگشگفت   ضی مطلق او، با حکمت کامل او، با ف يه پس قدرت او در تطابق کامل با اراد

  .کنهی م

  دییای. ب میدلگرم بش م، یکنی به عظمت قدرت او نگاه م  ی وقت د ییایقدرت مطلق خداست. ب  ن یا
مطابق   نکهیمگر ا ست، یپاسخ دادن ن  يفوق از توان او برا  ییدرخواست دعا چ ی. همیبش ت یتقو

  ي ه که در اراد يانجام هر کار يکامل او نباشه. و در ضعف ما، قوت کامل او هست برا يه اراد
   .  خونهیانجامش فرا م  ي رو برا  ماخداست و او 

. با  دیتون ی بدم. بله، شما مکار رو انجام  ن یکه بتونم ا کنمی من فکر نم میگیاوقات ما م ی گاه
 . نیانجامش فراخونده. جالل بر خدا باد تا ابداآلباد. آم  ي قدرت قوت خدا. اگر واقعا او شما رو برا
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