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 حق حاکمیت خدا

 

زمانی که به وجود خدا و شکوه و عظمتش فکر می کنیم،گاهی اوقات نمی توانیم تصور کنیم که این خدایی که خااقق ماا   

طاور کاه هسات     هست چقدر مهربان و دقسوز است که دوست دارد ما با او آشانایی بیتاترپ دیادا کنایم و او را هماان     

ود خود ، وجودپ خارج از آن چه خودش بر ما مکتوف کرده را شاناخته و او  بتناسیم نه این که سعی کنیم با عقل محد

خدا براپ این که او را بتناسیم مدارک زیادپ در اختیار ما قرار داده است.کتاب مقدس نه تنهاا از آفارینش ،    را بپرستیم.

ف می کند. خاوب اسات   وجود و شخصیت خدا صحبت می کند بلکه جزییات وجود این خداپ متعال را هم براپ ما توصی

به راستی آیا این خاداپ   که براپ شناخت درست خداپ واقعی به آن چه خود خدا براپ ما فراهم کرده است رجوع کنیم.

عظیم داراپ اختیار و اقتدار کامل است؟ اختیار و حق حاکمیت خدا چیست؟ چه مواردپ را در بر می گیرد؟ اختیاارات و  

ن و چون خدا واالتر از هر موجود دیگرپ است و حاکم بر آساما  ظیم است چیست؟ حق این بتر که مخلوق این خداپ ع

است و در سلطه کسی نیست. کسی در او نفوذ ندارد و مستقل از همه کس و همه چیز زمین است دس او است که حاکم 

خواهاد شاد و     تنها من خدا هستم و کسی دیگر مانند من نیست.آن چاه بگاویم واقا     "است. خدا در کالمش می گوید:

خدا در میان قادرت هااپ آسامانی و در    "(. کالم خدا می گوید: 01-4: 64)اشعیا "هرچه اراده کنم به انجام خواهد رسید.

بین آدمیان خاکی آن چه می خواهد مای کناد. هایس کاس نمای تواناد ماان  او شاود و یاا او را ماورد بازخواسات قارار             

این که خدا ، خدا است و بر تخت حاکمیت این دنیا نتسته ، همه چیاز را   حق حاکمیت خدا یعنی ( .6::4.)دانیال "دهد

خدا نقته عاقی خود را ریخته و چنان که مالحظاه مای    "رهبرپ می کند و به انجام می رساند. چون کالم خدا می گوید:

یت حااکم مطلاق   اقب این است که بسیارپ این خصوصموضوع ج (00:0)افسسیان "کنیم او این نقته را تحقق بختیده .

بودن خدا را دوست ندارند و حتی از آن متنفر هم هستند. بسیارپ حاضر هستند خدا هرچه می خواهد باشد اما بر تخات  

باه قسامت   بسیارپ ترجیح می دهند خدا خیر و برکت را جارپ کند و دنیا را محافظت کند اما وقتی  حاکمیت ننتیند!!!!

برخی هم هستند که  به زبان می گویند کاه   نه هرچه دل خودمان می خواهد. حاکم کل بودن خدا می رسند می گویند :

خدا حق حاکمیت کل را دارد اما درنحوه زندگی شان اصال این خصوصیت خدا قابل متاهده نیسات. در حااقی کاه کاالم     

کاالم   (.:4:04ر )مزماو "خدا هر آن چه که بخواهد در آسمان و زمین و حتی اعماق دریا انجام می دهاد.  "خدا می گوید:

خدا به وضوح به ما می گوید که خداپ متعال خدایی است که حق حاکمیت کل خلقت خودش را دارد. خدا هیس رقیبای  

حاال برخای مای     ندارد. هیس محدودیتی در قدرت او نیست و کسی به او دستور و فرمانی نمی دهد او حااکم کال اسات.   

د کنیم دس دیگر بتر مسئوقیتی ندارد. در حاقی که مسئوقیت بتر در گویند که اگر بر خصوصیت حاکمیت خدا زیاد تاکی

 "واق  بر مبناپ حاکمیت خدا قرار گرفته  و در اصل مسئوقیت بتر فرآورده پ حاکمیت خدا است. کالم خادا مای گویاد:   

راده نماود کاه   ( خادا خاود مختاراناه ا   :4:0.)مزمور "خداپ ما درآسمان ها است و آن چه را که اراده کند انجام می دهد

براپ مثال او فرشتگان را خلق کرد، بعضای   مخلوقات خودش را آن طور که مورد نظر خود او است در این دنیا قرار بدهد.

هایتان متروط بر فرمانبرداریتان از خدا در حضور خدا باقی ماندند وقی آن هایی که از فرمان او سردیچی کردند هماراه  

(. بعضی از فرشته ها هم باراپ ایان   6:4مسئول گناهان خودشان هم بودند.)دوم دطرس شیطان از حضورش رانده شدند و 

رشته ها، بلکه خدا باا اختیاار کامال    نه تنها ف اه باقی بمانند تا مسیح سرورشان باشد.خلق شدند که در حضور خدا بی گن

و اگر می خواست مای توانسات آن   خودش ، آدم و حوا را همان طور که می خواست با حاقت شرطی در باغ عدن قرار داد 

ها را بدون شرط در حضور خودش مثل فرشتگانی که گناه نکردند و در حضورش باقی ماندند ،نگه دارد. اما خادا باا حاق    

هاا متاروط باه اطاعات از      روط در باغ عدن مقرر فرمود تا آنحاکمیت و اختیار کامل خودش آدم و حوا را به صورت مت

ضور او باقی بمانند و دیگر این مسئوقیت و انتخاب خود آن ها بود که اطاعات کنناد و در حضاور    ح فرمان خدا بتوانند در

د.این چون آزمونی براپ آدم بود بود در آن شرایط عاقی که با نخدا باقی بمانند و یا اطاعت نکنند و از حضور خدا رانده شو

 حاکمیتی که دارد انجام داد.مسئوقیت خودش اطاعت کند یا نکند و این کار را نیز خدا با حق 
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و که آدم به صورت شرطی خلق شود نیز نحوه درست خدایی کردن او است، چون خدا حق حاکمیت دارد، دس این حکم ا

چون خود خدا این حق را دارد که آن طور که بر میل خود اوست مخلوق خودش را خلق کند، زیرا کاه هرچاه کاه خادا     

واپ بر کسی که با خاقق خود می جنگاد! آیاا کاوزه باا ساازنده خاود        "ا می گوید:انجام می دهد درست است و کالم خد

همچناین خادا باا حاق      (.6:64) اشاعیا  "«این چیست که تو می سازپ؟» مجادقه می کند؟ آیا گل به کوزه گر  می گوید

و دیمان برقرار کارد   خدا با قوم خویش عهد حاکمیت کلی که دارد قوم اسراییل را با حاقت متروط قوم خویش مقرر کرد.

و قوم می توانست متروط بر اطاعت و سرسپردگی  از خدا از برکات اقهی برخوردار شود. اقبته خدا مای توانسات شارطی    

قرر کرد که قوم اسراییل با شرط  قوم او باشد. اما قاوم اساراییل   کامل و حق حاکمیت دارد منگذارد وقی چون خدا اختیار 

چی کرد و دنبال بت درستی و خدایان کاذب رفت. دس با مسائوقیتی کاه روپ دوش ایتاان و    از فرامین خداپ یکتا سردی

خوب اسات باراپ ااباات ایان کاه       شد و آن ها به تبعید برده شدند. اه درنتیجه نااطاعتی، قضاوت خداوند شامل حال آن

حتی مسئوقیت مخلوق بر مبناپ حق حاکمیت خدا مقرر شده  است  چند مدرک ارائه بدهیم. مثال آدم چه حقای داشات   

اگر خدا این حق را باه آدم نمای داد، آدم    که از هر میوه پ درخت در باغ عدن بخورد اگر خدا این اجازه را به او نمی داد.

یا قوم اسراییل چه حقی براپ قربانی کردن می داشت اگر خدا این فرماان  ایان را    (.04:4دایش دزد محسوب می شد.)دی

هاپ زیاد دیگرپ که درکالم خدا هست نتانگر این اسات کاه مسائوقیت انساان در واقا        هنمی داد... این سوال ها و نمون

خدا از حق حاکمیات کلای خاودش     دس وابستگی مستقیم به حق حاکمیت خدا دارد و جزیی از خلقت خود خدا هست.

استفاده کرده و فرشته ها و آدم  و قوم اسراییل و باالخره دنیا را با حاقتی مسائول خلاق کارده و باه خااطر هماین حاق        

حاکمیت داشتن است که او را خدا خطاب می کنیم. چون هم او حاکم بر همه چیزاست و هم ما مسئول هساتیم و خاود   

قصاد دارم   دو را قرار داده است و این حاکمیت کل خدا انتهایی ندارد چون خدا ابدپ است.خدا هماهنگی کامل بین این 

نمونه دیگرپ از حق حاکمیت و اختیار کامل خدا را این جا بیان کنم. خدایی که حق حاکمیت و اختیار کل دارد کساانی  

طور دیگرپ نگاه می کند.او ایمان داران  را که به عیساپ مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خودشان ایمان می آورند

هد ابدپ خدا با ما ، عیساپ مسیح سرایمان داران معین شده و ایان  به مسیح را به حاقت بدون شرط می دذیرد چون در ع

خود عیساپ مسیح به شرط  داران به خودش را فراهم کند. دپ ایمانمسئوقیت را به گردن گرفت که رستگارپ کامل و اب

توانست رستگارپ ایمان داران به خودش را تضمین  ،شریعت را مو به مو به طور کامل انجام بدهد و انجام داد این که همه

این نقته نجات ما در کمال حق حاکمیت خدا ریخته شد و به عیساپ مسیح داده شد. این در اختیار کامل خدا باود   کند.

که رساتگارپ مان و شاما را دوسات عزیاز باه گاردن         دکه عیساپ مسیح فرستاده شود و این حق حاکمیت خود خدا بو

بارود   ه گناهان ما  برروپ صالیب عیساپ مسیح بگذارد. در واق  وقتی که عیساپ مسیح آماده شد که براپ درداخت جریم

ختیار را داشت که با میل و اراده پ خودش اجازه بدهد او را مصلوب کنند یا نکنند و او که ذات اقهی داشات حاضار   این ا

زمانی که انسان ها او را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود می دذیرند  امل خودش این اجازه را بدهد تا با اختیار ک شد

شرط این که او بتواند نجات ما شود این بود که او نیز باید انسان می شد کاه شاد. او بایاد     رستگارپ ایتان را فراهم کند.

داد  که داد. او باید جور جریمه تمام گناهان ما را بر تن خود داوطلبانه می کتاید  تمام شریعت را به طور کامل انجام می 

که کتید. او باید فدیه گناهان می شد و غضب خدا را به خاطر گناهان تجربه می کرد که کرد.او باید بر باالپ صلیب مای  

ی کرد که کرد.همه این ها بایاد طباق نقتاه    مرد که مرد. او باید دفن می شد که شد و در نهایت او باید از مردگان قیام م

سال قبل  از آن در کتاب مقدس دیتگویی شده بود ،صورت گیرد. کاالم   411پ خدا رخ می داد تا همانطور که  بیش از 

این خواست من بود که او )عیساپ مسیح(رنج بکتد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمارزش گناهاان    "خدا می گوید:

آورد . او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده پ من به دست او اجرا خواهد شد. هنگامی که ببیند عاذابی کاه    به ارمغان 

کتیده چه امرپ به بارآورده ، راضی و ختنود خواهد شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسایارپ از ماردم را باه دوش    

او مقامی بزرگ و قدرتی عظیم خواهم داد، زیرا او خاود را فادا   به خاطر او آن ها را خواهم بختید. به خواهد گرفت و من 

-01: 4:کرد، از خطاکاران محسوب شد بارگناهان بسایارپ را باردوش گرفات و باراپ خطاکااران شافاعت کرد.)اشاعیا        

ه (.چون عیساپ مسیح تمام شرایط را به حکم و اختیار کامل خود خدا به طور کامل انجام داد، دس خدا هام قاول داد  04

که همه کسانی که به عیساپ مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خود ایماان مای آورناد بادون شارط باراپ ابادیت        
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به این دقیل که عیساپ مسیح به جاپ ایمان داران بر روپ صلیب قرار گرفت ، ایمان آورنادگان باه عیسااپ     رستگار کند.

حیاات   داران باه عیسااپ مسایح اسات.     مسیح از آن ایمانمسیح در جاپ او نزد خدا سهیم هستند. نیکی مطلق عیساپ 

یی ما باقی نمانده است که با تواناا  مسیح شامل حال ایمان داران  به عیساپ مسیح هم می شود. دیگر شرطی براپ عیسی

طاور   خود آن را انجام دهیم تا رستگار شویم. خود عیساپ مسیح تمام شرایط را با اختیار کاملی که با ذات اقهی داشت به

د تاا اباد   ننانی را که از گناهانتان دااک مای شاو   آعیساپ مسیح با یک قربانی، همه  "کامل انجام داد. کالم خدا می گوید:

(. این جا است که حق حاکمیت و اختیار کامل خدا را که به طور واضح در مورد ما به 06:01)عبرانیان "کامل می گرداند.

اپ گله کوچک من ، نترسید! چون رضااپ خااطر    "کالم خدا به ما می گوید: معرض نمایش گذاشته شده است می بینیم.

حقایق اقهی دابرجاا مای ماناد و هایس     (. چون 44:04خداپ) ددر( شما در این است که ملکوت را به شما عطا فرماید)قوقا 

داس   (.06:4ل تیموتااووس  چیز نمی تواند آن را تکان دهد، و خداوند کسانی را که واقعا به او تعلق دارند مای شناساد.)او  

دایه و اساس آن چه که ایمانداران واقعی به خدا بر آن ایستاده اند دایه اپ است مستحکم و کامل و هیس چیز دیگرپ نمی 

توان به آن افزود یا از آن کاست. دس وقتی خدا راه نجات ما را در آن چه با حق حاکمیت کامل و اختیار تاام خاودش در   

سیح انجام داده مقرر کرده ما نمی توانیم براپ خدا برنامه ریازپ کنایم و راه هااپ دیگارپ ارائاه      آن چه توسط عیساپ م

هر آن چه خداوند انجام می دهد تغییرنادذیر است، نمی توان چیزپ بر آن افزود یا از آن کام   "دهیم. کالم خدا می گوید:

 (06:4)جامعه "کرد...


