رحمت خدا
در یکی از سفرهایم به خارج از کشور با یک خانواده ایرانی آشنا شدم که خانواده بسیار خوبی به نظر می رسیدند ،در حین صحبتت
موضوع به خدا و امور الهی کشیده شد و وقتی درباره آخرت صبتت شد یکی از اعضای این خانواده دربحاره عاقتحت اناهحای خی حی
قاطعانه و جدی افت :خدا می بخشد دیگر  ،خدا رحیم است! برایم بسیار جالب بود چوی من هم در دورای کودکی و نوجوانی بارهحا
این جم ه را شنیده بودم،ااهی اوقات چندین مرتته در روز این جم ه را می شنیدم که " خدا ،خدای رحیمی اسحت " اتفاقحا کح م
خدا در کتاب مقدس می اوید  :خداوند را شکر کنید زیرا او مهربای است و رحمتش ابدی اسحت ممممور  )1:1:1و واقعحا نیحم بایحد
خدا را برای این خصوصیت برجسته اش همارای بار شکر افت در همین قسمت ک م خدا  ،در سه قسمت متوالی می بینم که ک م
خدا می اوید  :خدا را باید شکر افت چوی رحمت او ابدی است به راستی که کمترین کاری که می توانیم انجام دهیم ایحن اسحت
که خدا را به خاطر رحمتش شکر اوییم چرا؟! چوی ک م خدا می اوید :خدا بسیار رحیم اسحتممممور  ،)6::1رحمحت خحدا بحمر
استماول پطرس  ،)::1رحمت خدا عظیم است ماول پادشاهای  ،)1::رحمت خدا دلسوزانه استملوقا  )1::1و این که رحمت خدا بر
کسانی که او را ارامی می دارند همیشگی استممممور  )11:17:ما نیم باید به همراه سراینده مممور بگوییم که با شادی در وصح
رحمت تو م ای خداوند) سرود خواهم خواند ممممور  )11:61این صفت رحمت خدا در تار و پود کتاب مقدس دیده می شود خدا به
موسی می اوید :من شکوه خود را از برابر تو عتور می دهم و نام مقدس خود را در حضور تو ندا می کنم من خداوند هستم و رحم
و شفقت می کنم بر هرکس که بخواهم مخروح  )11:::می توای افت که سرچشمه رحمت خدا در خوبی و خیر خواهی خود خحدا
است ما خوبی خدا را در سخاوت او می بینیم  ،به طوری که او به همه مخ وقاتش سخاوتمندانه حیات و زنحدای بخشحیده  ،چحوی
آی ها مخ وقات او هستند پس زنده بودی ما در واقع نشانه ای از رحم و کرم خداوند است به اضافه ما خحوبی خحدا را در رحمحت او
می بینیم که او چقدر مایل است که مخ وقاتش را از مشک ت و سختی در بیاورد برای درک بهتر رحمت خدا محا احتیحاج بحه سحه
تشخیص جدااانه در این مورد داریم :اول :جنته همگانی رحمت خدا رحمت همگانی خدا شامل همه خ قت او می شود ،یعنی هحر
موجودی که زنده است،ایاه ،حیوای یا انسای چه انسانی که به خدا اعتقاد دارد و چه انسحانی کحه بحه خحدا اعتقحاد نحدارد و بحرای
خودش زندای می کند ک م خدا در این باره می اوید  :خدا به همه خوبی می کند و تمام کارهایش توام با مرحمت) اسحتممممور
 ) 1:1:6زیرا خداست که نفس و حیات و همه چیم را به جمیع آدمیای می بخشدماعمال  )76:11به دلیل همین رحمحت همگحانی
است که خداوند همه آی چه را که خ قتش بدای نیاز دارد فراهم می کند جنته دیگر رحمت خدا ،رحمت مخصوص خدا است این
رحمت به طور ب ه خصوصی برای بشر و فرزندای بشر است این رحمت باعث می شود که خدا به یاری و کمک ما آدمیای بیاید و این
کمک را بدوی در نظر ارفتن اناهای ما انجام می دهد در کتاب مقدس می خوانیم که :خدا آفتاب خود را بر بدای و نیکای یکسحای
می تاباند و بارای خود را بر درستکارای و بدکارای می باراند ممتی  ):6:6به راستی که خداوند بسحیار رححیم اسحت و ایحن رحمحت او
بدوی توجه او به اناهای ما شامل حال همه می شود اما جنته دیگر رحمت خدا که می تحوای افحت وارتحر از ایحن دو محی باشحد ،
رحمت خودمختارانه خدا است این رحمت خدا برای وارثین رستگار خدا کنار اذاشته شده است این رحمت خودمختارانه ی خحدا
به صورت یک عهد با کسانی که توسط ایمای به عیسای مسیح به عنوای نجات دهنده و خداوند خودشحای رسحتگار شحده انحد بسحته
شده است جنته دوم رحمت خدا یعنی رحمت مخصوص او برای ما آدمیای را در کنار رحمت خودمختارانه ی خدا ،می تحوای ایحن
اونه توضیح داد که رحمت مخصوص خدا برای انسای های اناهکار  ،حالت موقت را دارد ،یعنی این رحمت فقط وابسحته و مبحدود
به زندای در این دنیا است و به بعد از مر کشیده نمی شود و در همین دنیا خاتمه می یابد زیرا ک م خدا می اوید :ایشحای قحوم
بی فهم هستند ،م خدا) بر ا یشای رحم نخواهد نمود و خالق ایشای بر ایشای شفقت نخواهد کردم اشعیا  )11:71پس کسانی کحه بحه
شناخت واقعی خدا پی نمی برند فقط رحمت مخصوص خدا را در این دنیا تجربه می کنند ،درحالی کحه رحمحت خودمختارانحه ی
خدا نستت به ایمای دارای به عیسای مسیح حالت ابدی دارد اکنوی ممکن است این سوال پیش آید که مگر نه آی کحه کح م خحدا
می اوید :رحمت خدا ابدی استممممور )1::1؟ باید دو نکته مهم را در این باره در نظر داشت :یکی این که خدا نمحی توانحد رححیم
نتاشد  ،چوی رحیم بودی از صفات الهی خدا است کتاب مقدس می اوید:آری  ،خدای ما رحیم استم مممور  ،)6:111امحا اسحتفاده
از این صفت الهی نمی تواند خارج از اراده خودمختارانه ی خدا باشد باید توجه داشت که هیچ چیمی خارج از خدا ،خدا را مجتحور
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به انجام هیچ کاری نمی کند چوی اار چیمی یا کسی بود که خدا را مجتور به انجام کاری می کرد آی دیگحری خحدا بحود و دیگحر
خدا خدا نتود! پس فقط فیض خودمختارانه ی خدا است که باعث می شود خدا رحمت خودش را به کاربیاندازد در کتحاب مقحدس
می خوانیم که خدا به موسی افت :به هر که بخواهم رحم کنم ،رحم خواهم کرد و به هرکه بخواهم دلسوزی نمایم دلسوزی خواهم
نمودم رومیای  )16:1در ضمن خوب است بدانیم که این بدبختی و بیچارای انسای نتود که باعث شد کحه خحدا رحمحتش را بحه محا
نشای بدهد چوی هیچ چیم خارج از خدا نمی تواند بر روی خدا تاثیر بگذارد ،زیرا که اار این اونه بود و قرار بود خحدا تبحت تحاثیر
بدبختی و بیچارای انسای قرار بگیرد پس باید همه ی آدمیای را از اناه پاک می کرد و نجات می داد ولی خدا ایحن کحار را نکحرد و
نمی کند ،زیرا این هدف و مقصود و نظر خوشایند خدا نیست و خدا کسی را مجتور به دریافت رحمت الهحی خحودش نمحی کنحد در
ضمن آی که در بشر خ ق شده  ،چیمی که شایسته و سماوار رحمتهای خدا باشد وجحود نحدارد چحوی ااحر بگحوییم سحماوار رحمحت
هستیم ضد و نقیض افته ایم  ،زیرا کسی که سماوار و شایسته است دیگر نیازی به رحمت ندارد ،در واقع آی چیمی را می ایرد که
حق او است ولی ک م خدا می اوید :خدا ما را نجات داد اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نتود ،ب کحه بحه سحتب
رحمت او به وسی ه ی عیسای مسیح منجات یافتیم)متیطس  )1-6 ::پس در واقع سماوار بودی و رحمحت دو نقطحه مقابحل یکحدیگر
هستند اار سماوار باشیم دیگر رحمت خدا معنا ندارد ولی واقعیت این است که ما به خاطر ذات اناه اص سماوار رحمحت نیسحتیم
ولی خدا به خاطر رحمت و دلسوزیش عیسای مسیح را فرستاد ،تا برای خود خدا امکای پذیر باشد که عادرنه رحمت الهی خحودش
را به برامیداای خویش عطا کند ب ه واقعا چه عدالتی عدالتی که ایجاب می کرد که جریمه اناهای پرداخحت شحود و ایحن فدیحه را
عیسای مسیح به طور کامل به جای ما پرداخت کرد به این می اوییم رحمت دلسوزانه خدا نستت به برامیداای خحویش ،رحمتحی
که از خشنودی شاهانه خود خدا برمی خیمد یک مورد مهم دیگر که باید درباره ابدی بودی رحمت خدا به خوبی درک کنحیم ایحن
است که این رحمت ابدی خدا چه طور شامل حال همه خواهد بود لطفا توجه نمایید که ما رحمت ابدی خحدا را حتحی وقتحی کحه
افراد بدکار و فاسد را به جهنم می فرستد می بینیم باید مجازات افراد بدکار و شرور را از سه زاویه مخت ح بررسحی کنحیم :از دیحد
خدا در واقع مجازات افراد بدکار و شرور ،نمایانگر عدالت خدا و اثتات حاکمیت اوست ما نتاید هیچ وقت فکر کنیم که خدا به خاطر
رحمت خودش لط مه ای به قدوسیت و پاکی خودش می زند پس عدالت خدا ایجاب می کنحد کحه جریمحه انحاه کحه محر اسحت
پرداخت شود حال اار بخواهیم از دید خود افراد بدکار و شرور نگاه کنیم ،می بینیم که مجازات شدی به خاطر شحرارت و کارهحای
بد در واقع اجرای عدالت و انصاف است کیست که کار خ فی انجام بدهد و بعد برای جریمه شحدی اعتحراک کنحد و انتظحار داشحته
باشد کسی حرفش را قتول کند پس حتی افراد بدکار و شرور هم وقتی منطقی فکر کنند متوجحه سحماوار بحودی مجازاتشحای محی
شوند یک نمونه ی خوب که درزمای مص وب شدی عیسای مسیح رخ داد را در کتاب مقدس می بینیم که  :یکی از جنایتکارای که
همممای با عیسای مسیح بر ص یب آویخته شده بود با طعنه به معیسی) افت :مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجحات بحده امحا
آی دیگری با م مت به اولی جواب داد :از خدا نمی ترسی؟ تو و او یکسای مبکوم شده اید در مورد ما منصفانه عمل شده  ،چوی ما
به سمای اعمال خود می رسیم اما این مرد هیچ خطایی نکرده است و افت  :ای عیسی ،وقتی به س طنت خود رسیدی محرا بحه یحاد
داشته باش عیسی جواب داد  :خاطر جمع باش  ،امروز با من در فردوس خحواهی بود ملوقحا  )::-:1 :7:و همحین طحور نگحاه محی
کنیم به دید کسانی که نجات یا فته اند و رستگار شده اند از دید ااه نجات یافته اای،مجازات افراد بدکار و شرور در واقع حد اع حی
رحمت خداوند را نشای می دهد ،از آی جایی که باید قتول کنیم چه اونه ممکن است حالت کنونی همچنای ادامه یابد که فرزنحدای
خدا مجتور باشند تا ابد درمیای کسانی زندای کنند که در دشمنی با خدا زندای می کنند؟ در واقع بهشت دیگحر بهشحت نخواهحد
بود  ،اار آی جا هم ایمای دارای مجتور به شنیدی سخنای کفر آمیم و دیدی اعمحال ییحر اخ قحی و نادرسحت افحراد شحرور و بحدکار
باشند ما رحمت ابدی خدا را طتق ک م خدا در این می بینیم که  :هیچ ناپاکی واردم حضحور خحدا) نخواهحد شحد و نحه کسحی کحه
افتارش ناراست و کارهایش زشت و پ ید است ب که تنها کسانی که نامشای در دفتر حیات بره نوشته شحده اسحت بحه آی وارد محی
شودممکاشفه  )71:71و نیم درباره رحمت خدا و مجازات اناه کارای می خوانیم :فرعوی و لشکر او را در دریای سرخ یحر سحاخت
زیرا رحمتش ابدی است ممممور  )16:1:1پس خدا در اجرای رحمت ابدی اش مجازات افراد بدکار و شحرور را نیحم در نظحر ارفتحه
است و در واقع به این وسی ه رحمتش را نستت به فرزندای خویش به نمایش خواهد اذاشحت " صحدایی شحنیدم کحه ماننحد فریحاد
اروهی کثیر در آسمای طنین افکند و می افت « :خدا را شکر! رستگاری و ج ل و قدرت از آی خدای ما است زیرا داوری هحای او
راست و عادرنه است! او فاحشه بمر مشیطای) را که با زنای خود زمین را آلوده ساخت مبکوم کرده و انتقام خوی بنداای خحود را
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از او ارفته است " ممکاشفه  )1-7 :11اکنوی می بینم با توجه به آی چه ک م خدا در باره افراد بدکار و شرور محی اویحد  ،کسحانی
که با کمال بی توجهی به فرامین و ک م خدا زندای می کنند و در ایر یحک زنحدای کحام دنیحوی هسحتند ،خودبینانحه و بیهحوده
امیدوار هستند که رحمت خدا شامل حالشای خواهد شد شاید شنیده باشید که بسیاری می اویند که خدا رحیم است و هیچ وقت
مرا به جهنم نمی فرستد این چنین امید بیهوده و واهی است مثل شخصی است که دارد ماری در آیوشش پرورش محی دهحد کحه
سرانجام روزی او را خواهد امید و کشت درست است که خدا  ،خدای رحیم است اما در عحین ححال قحدوس و عحادل اسحت و بحه
طورصریح در ک مش افته است که  :اناه را هرام بی سما نمی اذارممخروج  ،)1:::همچنین :همه بحدکارای و تمحام قومهحایی کحه
خدا را از یاد می برند ه ک خواهند شدممممور  )11:1مثالی در این باره  :فرک کنیم که در مب ی که زنحدای محی کنحیم اجحازه
دهیم کثافت انتاشه شود ،آب راکد و لجن باقی بماند و هوای تمییم هم تنفس نشود و بعد چنین توجیه کنیم که چوی خدا خحدای
رحیمی است پس در این شرایط نتاید اجازه بدهد که ما بیمار شویم ،تب کنیم و بمیریم آیا با این طور اندیشیدی و نادیده احرفتن
اصول بهداشتی می توانیم انتظار داشته باشیم که با وجود رحمت خدا بیمار نشویم؟! التته که چنین تصوری بیهوده و بحی نتیجحه
خواهد بود به همین شکل است عاقتت کسانی که قوانین الهی را نادیده ارفته و زیر پا می اذارند چنین اشخاصی باید بدانند کحه
مر روحانی یعنی دوری ابدی از خدا ،سرانجام و عاقتت آنها خواهد بود بسیار باعث تاس است که اشخاص بسیاری هستند که از
این خصوصیت الهی رحمت خدا سواستفاده کرده و به طور دایم از حضور خدا نفرت دارند و او را خوار می شمارند ،قوانین او را زیحر
پا نهاده و به زندای در اناه ادامه می دهد و باز هم به خود جرات احتمال دریافت رحمت خدا را می دهند باید بدانیم که خدا نمی
تواند به خودش بی عدالتی کند ییر ممکن است خدا ییر منصفانه قضاوت کند خدا به اشخاص توبه کار رحمحت خحویش را نشحای
خواهد داد ولی ییر ممکن است که او به اشخاصی که حاضر به توبه نیستند رحم کند " اار توبه نکنید همه شما مانند آی ها نحابود
خواهید شد"ملوقا  )1:::کسانی که به زندای در اناه ادامه می دهند و بدوی توبه کردی انتظار دریافت رحمت الهی را داشته کحه
از پرداخت جریمه اناهانشای عفو شوند ،کام شریرانه و شیطانی فکر می کنند مثل این است که بگوییم  ،بیایید بدی کنحیم تحا از
آی خوبی به بار بیاید!!!مرومیای  ):::به نظر شما آیا چنین چیمی امکای دارد؟ کتاب مقدس می اوید :کسی در میای شما نتاشد که
پس از شنیدی این هشدارها  ،آی ها را سرسری بگیرد و فکر کند اار به راه های استاخانه خود ادامه دهد  ،صدمه ای نخواهد دیحد
این کار او همگی شما را نابود خواهد کرد چوی خداوند از سر تقصیرات او نمی اذرد ب که خشم و ییرتش بر ضد آی شخص شحع ه
ور خواهد شد و تمام لعنت هایی که در این کتاب نوشته شده بر سر او فرود خواهحد آمحد و خداونحد اسحم او را از روی زمحین مبحو
خواهد نمودمتثنیه  )77-11 :71خوشتختانه عیسای مسیح تخت رحمت ما است این عیسای مسیح بود که از ازل وجحود داشحت و
ب رای پاک کردی اناهای ما به این جهای وارد شد ،برای پرداخت تاوای اناهای ما مص وب شد و روز سوم از مرداای قیام کرد تا ثابت
کند که حقیقتا الوهیت دارد و می تواند ما را رستگار کرده نجات بخشد ک م خدا می اوید :خدا عیسی مسیح را به جهای نفرسحتاد
که جهانیای را مبکوم نماید ب که تا آنای را نجات بخشد هرکس به او ایمای آورد مبکوم نمی شود اما کسی که به او ایمحای نیحاورد
در مبکومیت باقی می ماند  ،زیرا به اسم عیسای مسیح خداوند ،پسر یگانه خدا ایمای نیاورده است م یوحنا  )1:-11 ::طتق کح م
خدا  ،همه ی کسانی که خداوندی عیسای مسیح را رد می کنند و او را خوار می شمارند ه ک خواهند شد ،در ححالی کحه رحمحت
خدا برای کسانی که از آی او هستند بی نهایت عظیم است ممممور  )17:61این رحمت به قدری ینی و کامل است که قابحل تصحور
بشری نیست " به اندازه ای که آسمای از زمین ب ند تر است  ،به همای اندازه رحمت خداوند بر کسانی که او را ارامحی محی دارنحد
عظیم می باشد!ممممور  )11:17:کسی نمی تواند رحمت خدا را اندازه ایری کند و خدا برامیداای خویش را محورد رحمحت قحرار
می دهد مرومیای  )7::1این رحمت عظیم خدا بود که ما ایمای دارای به عیسای مسیح را زمانی که به خاطر اناهانمای مرده بودیم
باعیسای مسیح زنده اردانید مافسسیای  )6-: :7این رحمت خدا است که ایماندارای به مسیح را نجات می دهحدمتیطس  )6::ایحن
رحمت خداوند است که ایماندارای به عیسای مسیح را می آمرزد  ،حفظ می کند  ،استقامت می بخشد و تامین محی کنحد و همحین
طور آی ها را وارث برکات الهی می ارداند ماول پطر  )::1و همین رحمت عظیم خدا امروز می تواند شامل حال شحما و سحایر افحراد
شود
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