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 فرامین و احکام خدا

ست. راستیی حوتوه  ی   کند درباره احکام و اراده ی خدا ایکی از موضوعات مهمی که همیشه فکر مرا به خود مشغول می 

شود و باید منیظر باشیم کار خدا چگوحه است؟ آیا کار خدا با برحامه ریزی قبلی است یا این که حه به مرور زمان عوض می 

خدا را فهمید و این که بداحیم چه مشخصتاتی   ی خدا چی در فکر دارد؟ آیا می شود احکام و ارادهکه خب حاال  تا ببینیم

فترامین و احکتام    دارحد؟ این سواالت همیشه برای من بوده است و فکر می کنم که برای شما هم حیما پیش آمده استت. 

ام گیرد می شود. کالم خدا به ما می گوید: وقیی خدا شامل اهداف و اراده ی خدا و آن چه که در حظر دارد تا درآینده احج

من وشما خدا را دوست داریم و مطابق خواست و اراده ی او زحدگی می کنیم، باید بداحیم که هرچه در زحدگی ما رخ متی  

ا مطابق خواستت و اراده ی  ( توجه کنید که فقط وفقط وقیی که م82:2رومیان دهد همه با هم به خیریت و حفع ما است)

د بتداحیم کته هرچته    و آن وقت است که بای دا زحدگی می کنیم ، در واقع داریم حشان می دهیم که خدا را دوست داریم.خ

 اکنتون خداوحتد    چتون   خدا زحدگی کنیم. ی سعی می کنیم در اراده خ می دهد به خیریت ما است زیرا ر نمادر زحدگی ا

(. یعنی آن چه  که از پتیش تعیتین فرمتوده    82:81ه است.)اعمال فرامین و حقشه های ازلی خودش را برای ما آشکار کرد

 ما آشکار ساخیف تا متا بتداحیم کته    خدا حقشه ی حهان خود را بر "( . کالم خدا می گوید:8::8بود که احجام بشود)اعمال 

متی تتوان بته     (.1:8)افسستیان  "ی مسیح را به این جهان فرسیاد.ری ما را خلق کرده است و چرا عیسخدا برای چه منظو

جای فرامین و احکام خدا،عبارت راهنمایی خدا را حیز به کار برد. زیرا این فرامین و احکام حکمت خدا را حیتز در بتر متی    

ست و هیچ فشار و اجباری برای این موضوع بر روی خدا حبتوده  ا گیرد. در همان حالی که این فرامین و اراده ی خود خدا

خودمخیاری و طبق خواستیه ی آزاد ختودش و بتدون     کمال دریرد و اراده کند. بلکه اواست که حیما این طور تصمیم بگ

حفوذ چیزی یا توت کنیرل کس دیگری و در واقع از سر لطف و لذت خودش این طور تصتمیم گرفیته استت و ایتن را در     

بود که متا را برگزینتد تتا از    کالم خدا می فرماید: حقشه ی عالی خدا از همان ابیدا این  کالمش به ما مکشوف حموده است.

آن او باشیم و در واقع خدا به این حقشه و اراده ی خود  جنبه عمل پوشاحد تا ما را از آن خود کند تا او را متورد تمجیتد و   

(. در این جا الزم است یادآوری کنم که فرامین و احکام و اراده ی خدا تمام امور 88-88: 8سیایش قرار بدهیم.)افسسیان 

حکیه مهمی که الزم است آن را در حظر داشیه باشیم این است که علیرغم اجازه خدا ، مبنتی   ما را در بر می گیرد. زحدگی

خدا مولف گناه حیست و خدا از گناه و بدی به دور استت. چتون ختدا قتدوپ و پتا        رود گناه به این دحیای خاکی ، بر و

ر این دحیتا وجتود دارد   با این که گناه د است بداحیم ، خوب حال دوپ و پا  گناهی سرحمی زحد. با ایناست و از خدای ق

نفتی و  حالتت م   دست دارد و توسط اراده ی مجازش اجتازه داده استت  ست که کنیرل عملکرد گناه را در ولی این  خدا ا

است، این آشکار  حقیقیی که به طور واضح برای کساحی که در شناخت خدا فعال هسیند وجود داشیه باشد. مخرب  گناه 

همین طور که خدا طبق احکام و اراده اش عمل می کند، ما هم به اراده ی او پی متی بتریم و متی فهمتیم کته       ،ست کها

 همتان  ستاخیماحی کته ستاخیه استت متی فهمتیم،       اراده او چیست؟ همان طور که ما حقشه های یک آرشییکت را توسط

خدا اراده حکرد که آدم را خلق کنتد و بتر    کار می کند می فهمیم.طورحیز اراده و حقشه خدا را طبق آن چه که به مرور آش

روی زمین قرار بدهد و او را به حال خودش رها کند که حاال بدون هدایت و راهنمایی او زحدگی کند، بلکه او موقعیت هتا  

شود، کالم خدا متی گویتد:   و جزییات زحدگی ما را بر مبنای احکام و اراده ی خودش مقرر کرده تا این احکام و اراده اجرا ب

روزهای زحدگی ما شماره گذاری شده است ، تدارکات خداوحد برای زحدگی ما چنان دقیق است که حیتی بتدون اجتازه او    

تمام وقایع خلقت را شامل می شود،  و در ضمن احکام و اراده خدا تمام خلقت را در بر می گیرد برگی بر زمین حمی افید.

ما را در بر می گیرد، احکام و اراده ی خدا حالت کنتوحی متا را در بتر متی گیترد و در حهایتت        اراده ی خدا حیات و مرگ

کتام و اراده ی  مخیلف اح اکنون می خواهیم با هم چند  جنبه فرامین و اراده ی خدا حالت ابدی ما را حیز در بر می گیرد.

 خدا را مطالعه کنیم:

 اراده خدا با حکمت است: -یک
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ما می تواحیم حکمت خدا را در این که بهیرین راه و بهیرین حییجه را در بر می گیرد ببینیم. و همین طتور در ایتن کته او    

حه بتا حکمتت بتودن    خدا به بهیرین حوو اجرا شده، حشا . در ضمن این که اراده ییجه را از بهیرین راه در حظرداردبهیرین ح

خداوحدا، کارهای دست تو چه بسیار استت. همته آحهتا را از روی حکمتت احجتام       "اراده ی خدا هست. کالم خدا می گوید:

فقط قسمت کوچکی از کارها و اراده ی با حکمتت   ت حگاه می کنیم زماحی که ما به این خلق (.82:842)مزمور "داده ای...

ختروار استت. پتس      خدا را که در مقابل ما به حمایش گذاشیه است می بینیم. مثلی هست کته متی گویتد: مشتت حموحته     

که عقل موتدود متا قتادر بته      حکمت خدا در خلقیش حموحه کوچکی از حکمت او درتمام موارد الهی دیگر است.به راسیی

این حکمت الهی حیست و خداوحد خودش باید ذهن ما را بیشیر باز کند تا بهیتر و بیشتیر ایتن حکمتت الهتی را در       در  

وه که چه خدای پرجاللی داریم! حکمت و داحتش و رتروت او چته عظتیم استت!       ":اراده  ی او ببینیم. کالم خدا می گوید

 (.88:::)رومیان "مشیت و راه های او فوق ادرا  ما است.

 احکام و اراده ی خدا بدون شرط و شروط هست، یعنی قطعی و کامل است: -دوم 

حیست تا احجام بشود. در هر موردی آن چه را  منظور این است که اراده ی خدا وابسیه به وجود این شرط و... یا آن شرایط

که خدا اراده کرده به هر حووی یا به احجام رسیده یا به احجام خواهد رسید. درواقع حوتوه ی احجتام اراده اش را هتم ختود     

زیتد تتا   خدا از همان ابیتدا متا را برگ   "به عنوان مثال ، در مورد رسیگاری، کالم خدا به ما می گوید: خدا مقرر کرده است.

ای گناهکتاران   "(. 8::8.)دوم تستالوحیکیان  "ما را پا  ستازد  ،حجات بدهد و به وسیله ی روح پاکش و ایمان ما به راسیی

داشیه باشید که تنها من خدا هسیم و کس دیگری ماحند متن حیستت کته بیواحتد بته شتما        این را فراموش حکنید و به یاد

-2::2)اشتعیا  "گویم واقع خواهد شد و هرچه اراده کنم به احجام خواهد رستید. آینده چه رخ خواهد داد. آن چه ببگوید در

موضوع جالبی که در این جا وجود دارد این است که با این که اراده ی خدا بدون تغییر و فنا حاپذیر است، کالم خدا  (.84

باشد و باید در حهایت به ختدا   به ما تعلیم می دهد که احسان مسئول اعمال خودش است و برای اعمال خودش جوابگو می

جواب پس بدهد. وقیی طرز فکر ما و افکار ما توسط کالم خدا شکل می گیرد خیلی راحت قبول می کنیم که ختدا ختود   

مخیار است و احجام احکام و اراده اش بی شرط و شروط است و هم این که من و شما مسئول اعمال خود هستییم و بایتد   

)البیه ما این وضعیت را هر جا که امور روحاحی و جنبه های الهی با جنبه های جستماحی   باشیم.در حهایت به خدا پاسخگو 

 ،و دحیوی مخلوط می شود می بینیم. مثال در مورد دعا: دعای واقعی توسط روح مقدپ خدا هدایت می شود ولی درضمن

 خدا هست ولی توت هدایت روح خدا.( دعا، فریاد دل ما هم هست. یا این که می بینیم که کالم خدا از الهام روح

بنابراین میوجه شدیم که اراده ی خدا با حکمت و بدون شرط و شروط  و ابدی است و از قبل طراحی شتده استت و اگتر    

این را حپذیریم، در واقع  داریم می گوییم که تمام این دحیا و هسیی بدون طرح و حظم و قتواحین در حرکتت استت و همته     

 احس و اقبال است و به قول ما ایراحی ها ، همه چیز به خاطر قسمت است و قسمت ما هم همین است!!!چیز هم از روی ش

اگر این طور باشد وقیی که  ام و این عقل آشفیه ما وجود دارد؟اگر این گوحه باشد ، چه امید و آرامشی برای این قلب حا آر

هیچ جایی حیست و هتیچ کستی هتم حیستت کته       ییم؟جو مشکالت و سخیی ها و احییاجات هجوم می آورحد به کجا پناه

 بهیر است که اصال به خدا هم باور حداشیه باشیم!!! بیواحیم در این مواقع به او رجوع کنیم . در حییجه اگر چنین باشد

  اما باید بداحیم که واقعیت این حیستت. استناد و متدار    اگر این گوحه باشد فقط ظلمت هست و وحشت و پوچی و حابودی!

ن می دهند واقعیت این حیست و ما باید شکرگذار خداوحد باشیم که همه چیز توت حکمت و حیکی خدای یکیا یادی حشاز

همه چیز بتا هتم در    ":با این ایمان و باور که باشیم شاد، شکرگذار و سیایش گوی خداوحدما باید  معین و اراده شده است.

 هرچته  (.82:2)رومیتان  ".ارحد و به حسب اراده ی او خواحده شتده احتد  کار هست برای خیریت کساحی که خدا را دوست د

است واقعا کته ستیایش   ا و همه چیز برای شکوه و جالل خد است ، وجود همه چیز به قدرت خدابسیگی داردهست از خد

   (.88:::بی پایان بر خدای زحده باد.)رومیان 


