خدای تغییر ناپذیر
ما هر روزه شاهد وقوع تغییرات در دنیای فانی پیرامون خود هستیم و می بینیم که همه چیز در این دنیای فانی در حاا
تغییر و عوض شدن هست و هیچ ثباتی در اطراف ما وجود نداد .اما باید بدانیم که خدایی که خودش را در طبیعات و باه
خصوص در کالم جاودانش بر ما مکشوف نموده است هرگز عوض نخواهد شد و تغییر نخواهاد کارد .در واقا اگار خادا
خدای کاملی است پس نمی تواند تغییر کند و عوض شود .می شود گفت تغییر ناپذیری خادا او را از ساایر مخلوقااتش
مجزا می کند .خدا به طور دائمی و همیشگی همانی هست که تحت کنتر کسی یا چیزی نیست که تغییر پیدا کند .به
خاطر همین هم هست که کالم خدا خدا را به صخره تشبیه می کند و می گوید ":خداوند همچون صخره است و اعماا
او کامل است("...تثنیه  .) 2::4صخره ای که اگر تمام اقیانوس در تالطم باشد او پابرجاا اسات و تکاان نمای خورد.ماا در
پیرامون خود می بینیم که تمام مخلوقات در حا تغییر و عوض شدن هستند ولی خدا تغییر ناپاذیر اسات چاون او ناه
شروعی دارد و نه اتمامی .چون خدا ازلی و ابدی است و به همین دلیل هم هست که هیچ تغییری در او نیست .کالم خدا
می گوید ":تمام بخشش های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می آید که آفریننده ی ناور اسات و در او
تغییر و تیرگی وجود ندارد(".یعقوب  .)1::1اما ما چه طور می توانیم تغییر ناپذیری خدا را تشخیص بدهیم بایاد بگاویم
که اوال خدا در ماهیت و ذاتش تغییر ناپذیر است  .وجود و طبیعت خدا الیتناهی و تحت چیزی نیست که باعا تغییار و
تحولی در او بشود .هیچ زمانی نبوده که خدا نباشد و هیچ زمانی هم نخواهد بود که او نباشد .خادا از از وجاود داشاته و
کسی او را به وجود نیاورده که حاال در او سیر تکاملی باشد و در او تغییراتی پیادا شاود .آن چاه کاه او اماروز هسات
همانی است که از از بوده و تا ابد هم خواهد بود .در کالم خدا می خوانیم که  :خداوند قاادر متعاا مای فرمایاد« :مان
خداوندی تغییر ناپذیر هستم(»..مالکی  .)3::در ضمن به خاطر همین تغییر ناپذیری خدا امکان ندارد که خادا در مارور
زمان حالت بهتری پیدا کند چون خدا کامل است و یک وجود کامل نمی تواند تغییر پیدا کند وبادتر شاود .هایچ چیازی
خارج از وجود خدا بر روی خدا اثر ندارد که امکان این را بدهد باع بهتر یا بدتر شادن خادا شاود او باه طاور دائمای و
همیشگی همین طور هست و به خاطر همین است که خدا در کالمش می گوید ":هستم آن که هستم(".خاروج .)12::و
گذشت زمان هیچ تاثیری بر قدرت یا جاللش داشته باشد .نه فقط ذات و ماهیت خدا عوض نمی شود خصوصایات خادا
هم تغییر پیدا نمی کند .همان طور که خصائص خدا قبل از آفرینش جهان بود امروز هم این خصوصیات درسات هماان
طور هست نه فقط تا به حا تغییری نکرده در آینده هم تغییری نخواهد کرد .او قدرت های تازه ای کسب نمای کناد و
قدرت هایی را هم که دارد از دست نمی دهد .دانش و عقل خدا هم کم و زیاد نمی شود و خدشاه ای در قدوسایتش باه
وجود نمی آید .چون خدا قائم به ذات است پس خصوصیاتش هم همانند الوهیتش عوض نمی شود و از باین نمای رود .
در ضمن کالم خدا هم هرگز از بین نمی رود .در کتاب مقدس می خوانیم  ":ای خداوند کاالم تاو تاا اباد در آسامان هاا
پایدار خواهد ماند(مزمور  .)98:118همچنین رحمت او پایان ناپذیر است چون رحمت او هم ابدی است(.مزمور ")0:155
در نهایت محبت خدا ابدی است و درکالمش به ما می گوید ":با محبت ازلی تو را دوست داشاتم(".ارمیاا  .)2:::1و هام
چنین می گوید  ":او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود آنها را تا باه آخار محبات کارد(".یوحناا
 ) 1:1:و ما این محبت را به شکلی خاص در عیسای مسیح به طور عملی می بینیم .بنابراین دیدیم کاه ناه ماهیات خادا
تغییر پیدا می کند نه خصائص خدا .یک نکت ه دیگر درباره تغییر ناپذیری خدا این است که اراده و تصمیم خدا هم تغییار
ناپذیر است .کالم خدا می گوید  ":خدا انسان نیست که دروغ بگوید .او مثال انساان نیسات کاه تغییار فکار دهد(.اعاداد
 .)18:4:نکته جالبی که وجود داد این است که وقتی خدا درباره خودش صحبت می کند اغلب از طارز بیاانی اساتفاده
می کند که ما انسان ها بتوانیم با عقل محدود خود آن چه که او در نظر دارد بفهمیم .او خود را با استفاده از اعضای بادن
مانند دست یا گوش یا چشم معرفی می کند تا ما آسانتر متوجه مقصود او شویم .برای مثا به موضاوع پشایمانی نگااه
می کنیم .پشیمانی یعنی تجدید نظر در قضاوت خود و تغییر دادن برنامه ای که بر اساس آن عمل می کنایم .ولای خادا
هیچوقت پشیمان نمی شود چرا؟؟؟ چون خدا هیچ گاه در شرایطی قرار نمی گیرد که پشیمان شود .چون نقشه های او
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بر اساس دانش مطلق و تسلط کامل او بر گذشته حا و آینده است .پس هیچ پیشامد ناگهانی یا پیشارفت غیار منتظاره
ای رخ نمی دهد که بتواند خدا را غافلگیر کند .کالم خدا می گوید ":خدا هرگز عوض نمی شود و هیچ کس نمی تواناد او
را از آن چه قصد کرده است منصرف نماید .او هرچه اراده کند انجام می دهد(.ایوب  . )1::4:البته فسااد و عاوض شادن
در پیرام ون ما زیاد هست اما دراراده و نقشه ی خدا هیچ تغییری نیست .به عنوان انسان در دنیایی که زندگی می کنایم
دو چیز باع می شود که تصمیم های ما عوض شود و به قو معروف نقشه های ما نقش بر آب شود .یکای ایان کاه ماا
نمی توانیم همه چیز را پیش بینی کنیم تا خود را از قبل برای رخدادها آماده سازیم و دیگر این که ما توانایی الزم بارای
اجرای تمام برنامه های خود نداریم .پس نقشه های ما ممکن است عملی نشود .اما از آن جایی که خدا هم داناش مطلاق
دارد و هم قدرت مطلق پس دیگر هرگز نیازی نیست در مشیت خودش تجدید نظر کند ".تصمیم خداوند قطعای اسات و
نقشه های او تا ابد پایدار است(.مزمور.)11:::و " مقاصد او غیرقابل تغییر است("...عبرانیان  .)1::3از همین جاا ماا مای
توانیم به فاصله ی بی انتهایی که بین خالق و مخلوق وجود دارد پی ببریم و متوجه می شویم که مخلاوق باودن و تغییار
پیدا کردن با هم یکسان است و اگر این طور نبود و مخلوق تغییر ناپذیر بود پس او خادا مای بود.ماا طبیعتاا رو باه زوا
هستیم و فقط و فقط به خاطر قدرت نگه دارنده ی خدا هست که زنده هستیم و به زندگی ادامه می دهیم .آیا تا به حا
به این فکر کرده اید که اگر به خاطر همین قدرت نگه دارنده ی خدا نبود من وشما یک نفس هم نمی توانساتیم بکشایم
زیرا که ما محتاج و وابسته قدرت نگه دارنده خدا هستیم".او زندگی ما را از خطر می رهاناد("...مزماور  .)8:33درک ایان
واقعیت باید باع شود که ما به ناچیز بودن خود در مقابل چنین خدایی پی ببریم و بدانیم که در او زندگی مای کنایم و
در او حرکت و هستی داریم( ...اعما  )49:1:نکته مهم دیگر این است که ما به دلیل مخلوق بودن نه فقط تغییار پاذیر
هستیم بلکه آن چه در ذات طبیعی ما وجود دارد همه بر علیه خداوند است و همانند ستارگان سارگردانیم(...یهودا ".)1:
ما مانند دریای متالطمی هستیم که هرگز آرام نمی گیرد(".اشعیا  ) 45:0:بشار گناهکاار بای ثباتاه .در کاالم خادا مای
خوانیم ":انسان چقدر ضعیف است او مثل نفسی که می کشد ناپایدار است هرگز به انسان توکل نکنید(".اشاعیا .)44:4و
" بر رهبران انسانی توکل نکنید آن ها همگی فانی هستند و قادر به نجات دادن نیستند(".مزمور  . )::123پس اگر ماا از
فرمان خدا سرپیچی کنیم سزاوا رآن هستیم که توسط انسان ها فریب داده شویم و این باع تاساف اسات .کساانی کاه
امروز ما را دوست دارند فردا از ما نفرت خواهند داشت درست مانند هفته آخر زندگی زمینی عیسای مسیح زماانی کاه
او وارد شهر اورشلیم می شد.در آن هنگام جمعیت فریاد زنان می گفتند  :مبارک باد آن پادشاهی که به نام خداوناد مای
آید .و هفته بعد تغییر عقیده داده و فریاد می زدند " مصلوبش کن".این جاست که درک مای کنایم باه طبیعات انساانی
نمی شود اعتماد کرد .بلکه فقط و فقط باید بر خدا اعتماد داشت تا آرامش واقعی نصیب ماا شاود .فرقای نادارد کاه مان
چقدر بی ثبات و نااستوار هستم موضوع مهم این است که خدا هیچوقت تغییر نمی کند و عوض نمای شاود اگار او هام
مانند ما عوض می شود و اگر امروز او تصمیمی می گرفت و فاردا بلهوساانه تصامیمش را عاوض مای کارد چطاور مای
توانستیم به چنین خدای اعتماد و توکل کنیم  .اما او مثل ما نیست او تغییر ناپذیر است و ثابت قدم  .کاالم او مطما ن
است و می توان مانند صخره بر آن تکیه زد .یک نکته مهم دیگر این است که کسانی که باا خادا و خصوصایات الهای او
مخالفت می کنند و قوانین او را می شکنند و هیچ اهمیت و اعتنایی به اراده ی و خواسته هاای او نمای دهناد و طاوری
زندگی می کنند که انگار نه انگار خدایی وجود دارد و می پندارند که وقتی در نهایات فریااد بزنناد و درخواسات رحمات
کنند خدا نیز تصمیمش درباره ی آن ها عوض می شود و حرفهایش را درباره آن ها پس می گیرد و تهدیادهایش را لغاو
می کند .در مورد چنین اشخاصی باید گفت که خوب است این را بدانند که خدا خدای تغییر ناپذیر است و همانطور که
تصمیم گرفته است به ایشان عمل خواهد کرد .کالم خدا به این نوع افراد می گوید ":بنابراین من نیز باا خشام و غضاب
با ایشان رفتار خواهم کرد .بر آنان رحم نخواهم نمود و از جانشان نخواهم گذشت و اگر چه فریاد کماک برآورناد گاوش
نخواهم داد(".حزقیا  .) 19:9خدا خدای قدوس و تغییر ناپذیری است و برای همین اشخاصی که در گناهاان خاود مای
میرند به عذاب ابدی محکوم هستند.

2

این ثبات و دائمی بودن شخصیت خدا هست که انجام وعده های او را تضمین می کند ".هرچند کوه ها جابه جا شاوند و
تپه ها نابود گردند اما محبت من نسبت به تو هرگز از بین نخواهد رفت و پیمان سالمتی ای که با تو بسته ام هیچ وقات
شکسته نخواهد شد ".این را خداوندی که تو را دوست دارد می گوید(.اشعیا  )15:02وقتی خدا گفت جریمه گنااه مار
است او تصمیم خود را در این مورد عوض نکرد و نمی کند چون او تغییر ناپذ یر است او همین طور گفت که ما با ساعی
و کوشش انسانی خود نمی توانیم خود را ازگناهان پاک کنیم چون طبیعت ما گناه آلود شده است .او نظار خاودش را در
این باره عوض نکرد و نمی کند ولی هم چنین به خاطر وعده سالمتی که او به خاطر محبت خودش به ما داده که توساط
عیسای مسیح ما را از این گناهان پاک کند .این وعده و پیمان هم تغییار ناپاذیر اسات و همیشاه پابرجاسات و عیساای
مسیح تصمیمش را عوض نکرد که آن چه نیاز هست انجام بدهد تاا ماا از گناهاان نجاات پیادا کنایم و رساتگار شاویم.
بنابراین ما باید هدیه ی خدا را برای راه نجات و رستگاری خود بپذیریم چاون خادای متعاا خادایی نیسات کاه رای و
تصمیم خودش را برای رستگاری و نجات ما به مرور زمان عاوض کناد چون او خادای تغییار ناپذیراسات.کالم خادا مای
گوید":عیسای مسیح دیروز و امروز و تا ابداالباد همان است(".عبرانیان  .)9:1:او امروز می تواند ما را لماس کناد و قاادر
است همه ی کسانی را که به وسیله ی او به حضور خدا می آیند کامال و برای همیشه نجات بدهد زیرا او تا به ابد زناده
است(.عبرانیان  .) 40::او هرگز عوض نمی شود .خوب است که شما هم این حقیقت را بپذیریاد تاا ایان حقیقات تسالی
بخش که متعلق به همه کسانی است که از آن خدا هستند شامل حا شما هم بشود .باه راساتی کاه خصوصایت تغییار
ناپذیری خدا هم اجرای تهدید های او را تضمین می کند هم انجام یافتن وعده ها و پیمان او را.
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