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 نیکویی خدا

امروزه نظریه های گیج کننده ی زیادی در باره ی ایمان به خدا رواج پیدا کرده و این باعث شده که شخص حق  وقو بقا    

 کقه خییقی مقورد باقث ا قت      یقت را دریابد. یکی از موضوعاتیحکمت بیشتری به آن چه گفته می شود فکر کند تا حق

افرادی خاص می شقود؟ چوقور    حال یا خوبی او مانند بابانوئل ا ت و شاملآیا واقعا خدا نیکو ا ت؟ آ  ت .نیکویی خدا ا

نیکویی خدا تا ابقد بقاقی مقی     " می شود به نیکویی و خوبی خدا پی برد؟ چوور می شود به نیکویی و خوبی خدا پی برد؟

ط می شقود و چقون خقدا    یی خدا به کامییت طبیعت او مربوان این گونه نیز بیان کرد که نیکومی تو (25:1)مزمور "ماند.

( در طبیعت خدا چنان کامییتی ووود دارد که که در او هیچ کم و 52:نور ا ت پس هیچ ظیمتی در او نیست.)اول یوحنا 

کا تی نیست هیچ نقصی ووود ندارد و نمی شود چیزی به آن اضافه کرد که بهتر شود. او ذاتا نیک و خوب ا قت. هقیچ   

که به طور ذاتی و خود به خود نیک و خوب باشد. در واقع تمام مخیوقات خقدا بقه    چیز و هیچ کس دیگر این طور نیست

خاطر وابستگی و ارتباط با خدا می توانند خوب و نیک باشند. ولی خدا در اصل و ذات خود نیک ا قت. خقوبی مخیوققات    

دارد و این نیکویی بقی حقد و   در واقع خوبی ای ا ت که خدا به آن ها داده در حالی که در خود ووود خدا نیکویی ووود 

حصر ا ت. اگر بخواهیم  مقایسه کنیم ، خوبی ایی که در مخیوق هست مانند قوره ای ا ت در مقایسقه بقا اقیانو قی از    

نیکی خدا. خدا به طور ابدی و تغییر ناپذیر نیکو ا ت. چون او چیزی به غیر از نیک بودن یقا کمتقر از نیقک بقودن نمقی      

دا عظیم ترین ووود ا ت بیکه بهترین  و نیک ترین ووود ا ت. اگر خقوبی و نیکقی ایقی در کسقی     تواند باشد. نه فقط خ

قرارداده ا ت. کسی به خدا نیکی ایی نبخشیده ا قت چقون ایقن نیکقویی      این ا ت که خدا این نیکی را  هست به خاطر

قادر موی  ا ت و این خصوصیت او بود همان طور که خدا از ازل تا ابد  خدا وزیی از ذات طبیعی و ابدی خود خدا ا ت.

حتی قبل از این که در آفرینش این را به نمایش بگذارد همان طور هم خدا از ازل تا به ابد نیک بوده و هست حتقی قبقل   

از این که این نیکی را به گونه های مختیف به ما نشان بدهد. را تی این نیکی و خوبی خدا چقدر ا ت؟آیا حد و حدودی 

 یوواب این ا ت که نیکی خدا بی حد و حصر و نا مادود ا ت و خدا در خود چنان منبعی ابدی و فنا ناپقذیر  هم دارد؟

در  را نیکی کامقل الهقی  اولین نمایش این  از برکات و نیکویی دارد که همه چیز و همه کس را می تواند از نیکی پر  ازد.

(.هر چه از طرف خدا مقی  695228)مزمور "نیکی می کنی! تو نیک هستی و "حیات بخشیدن به مخیوقات خدا می بینیم.

کی خدا نمی تواند باشد. در کالم خدا می خوانیم5 آید ، اراده اش ، خیقتش، فرامینش، تدارکاتش، چیزی وز از خوبی و نی

روع ، اولقین  (. بیه از همقان شق  1252)پیدایش "خدا به آن  چه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر نظر عالی دید."

وایی که خوبی و نیکی خدا را می بینیم در آفرینش هست. و هر چه دقیقتر مخیوقات خدا را برر ی می کنیم و مد نظقر  

قرار می دهیم خوبی و نیکویی خدا را بهتر و مشخص تر می بینیم. وقتی به انسان که اشرف مخیوققات ا قت نگقاه کنقیم     

تو را شکر می کنم که مرا این چنین شقگفت انگیقز آفریقده ای ! بقا تمقام       "5 من وشما هم باید مثل مزمور نویس بگوییم

 (.235218)مزمور ".ووودم دریافته ام که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز ا ت و همه نیکو ت

های ما متنا ب کارهایی کقه بایقد انمقام دهنقد      بدن ما نمایانگر نیکی خال  ما ا ت . د ت تمام نکات  اخت و عمیکرد

خته شده ا ت، خدا معین نمود که خواب و ا تراحت بدن خسته ما را تازه کند و خدا پیک و ابقرو را بقرای ماافظقت     ا

 چشمان ما  اخت! ما می توانیم همین طور عضو به عضو پیش برویم  و خوبی و نیکی خدا را در خیقت خود بیابیم.

ای خداونقد چشقمان    "هم می توان دید. مخیوقات ر بقیهبیکه این نیکویی را دو این نیکی خدا فقط مختص انسان نیست،

همه مووودات زنده به تو دوخته شده ا ت تا روزی آن ها  را به موقع به آن ها بر انی. د ت پربرکت خقود را بقه  قوی    

ا های بیشماری نوشته شده که ایقن حقیققت ر   کتاب (26-:52 :23)مزمور "آن ها دراز کن و نیاز همگان را برآورده  از.

به طور واضح تایید می کند که خدا نیکو ا ت و برای خدا فرق نمی کند که این مخیوقات پرندگان هوا هستند، وقانوران  

ونگل یا ماهیان دریا، خدا برای احتیاوات همه مخیوقاتش تدارک دیده ا ت. آیا می شود شک داشت که خدا نیکو ا ت 

 ت با چشم و دل باز به خود و اطراف خود نگاه کنقیم و خییقی واضقح    کافی ا (511:و دنیا از رحمت او پر ا ت؟ )مزمور 

 (.:951) مزمور "بیایید و امتاان کنید و ببینید که خداوند نیکو ا ت."ببینیم که خدا نیکو ا ت.
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ما نیکی خدا را در لذات طبیعی مختیفی که برای مخیوقات خودش مهیا نموده ا ت مقی بینقیم . مقثال  خقدا مقی       دوم ،

ت نیاز گر نگی ما را با غذا خوردن رفع کند بدون این که حس چشیدن و لذت بردن از خوردن غذا را به ما بدهقد.  توانس

ولی چه خوب و نیکو  ت که خدا طعم های مختیف و بامزه را در انواع گوشت های مختیف  و  بزیمات مختیقف بقه مقا    

ت بیکه خودش هم راه بر طقرف کقردن نیازهقای مقا را فقراهم      داده ا ت. خدا نه تنها حس ها و غریزه ها را به ما داده ا 

هقای   زندگی وسمانی ما می توانست بدون ووود گقل  دیگری ا ت از نیکویی و خوبی خدا. ی کرده ا ت و این نیز نشانه

ش  یراب می کند گذرا باشد و یا بدون عورهای خوشبویی که مشام مقا  های زیبای خوی زیبایی که چشمان ما را با رنگ

ها ققدم بقزنیم بقدون ایقن کقه صقدای دلنشقین پرنقدگان را          را تاریک می کند باشد و هم چنین ما می توانستیم در باغ

خدا به همه خقوبی مقی کنقد و     "بشنویم اما خدا این زیبایی ها و دلربایی ها را به فراوانی به تمام طبیعت داده ا ت چون

ما خوبی و نیکی خدا را هقم چنقین زمقانی مقی       بیه خدا نیکو ا ت.(. :8523)مزمور "تمام کارهایش توام با مابت ا ت.

بینیم که انسان از فرمان خدا  رپیچی کرد . خدا تمام غضب خودش را فورا بر انسان خالی نکقرد، بقا ایقن کقه ایقن کقار       

ر خقدا مخیقوقش را از   عادالنه بود. و خدا بدون مقصر بودن می توانست این کار را انمام دهد. این خییی عادالنه می بود اگ

هر برکت و راحتی و لذت به خاطر گناه ماروم می کرد ولی خدا به خاطر نیکی و خوبی خود این کار را نکرد بیکقه روش  

اگر خوب به این روش خدا نگاه کنیم و همه ووانب آن را برر قی کنقیم مقی     نیک رحمت و داوری خودش را برقرار کرد.

گنقاه وقد     با این که به خاطر   (.2151یشه رحمت بر داوری چیره خواهد شد.)یعقوب بینیم که در نیکی و خوبی خدا هم

شرارت  و بدبختی وارد این دنیای خاکی شد اما به خاطر نیکی خدا برکات و نیکویی های خدا واالتر از همه بقدی   ،ما آدم

عمول تعداد روزهقای  قالمتی انسقان هقا     اگر تووه کرده باشیم می بینیم که وز در موارد ا تثنایی ، به طور م ها ا ت. 

دبختی آن هقا  خییی بیشتر از روزهای مریضی و درد ما ا ت، در ومع این دنیا ، بیشتر شاهد شادی مخیوقات هستیم تا ب

توانایی به عقل ما داده که عقل ما خودش را بقا   ما تسکین های فراوانی دیده می شود و خدا چنان وحتی برای غم و اندوه

موضوع مهم دیگر  این ا ت که ما نمی تقوانیم   ای مختیف  ازگار کند و بهترین را در آن موقعیت داشته باشد.موقعیت ه

خوبی و نیکی خدا را به خاطر ووود درد و رنج در این دنیا زیر  وال ببریم. اگر انسقان در مقابقل نیکقی و خقوبی خقدا از      

اگر انسان  فراوانقی و مهقر و بردبقاری و صقبر خقدا را نقاچیز مقی        خوا ته ها و احکام خدا  رباز می زند و گناه می کند، 

تقا روز ظهقور غضقب و     را ( اگر انسان با  خت دلی و بی مییی خود نسبت به توبقه ، عقوبقت خقودش   351شمارد)رومیان 

ل (. آیا خودش مقصر نیسقت؟ آیقا مقی شقود خقدا را درمقابق      51:داوری عادالنه ی خدا پیو ته شدیدتر می  ازد)رومیان 

چنین رفتار مخالفانه مقصر دانست؟ آیا واقعا خدا خوب و نیکو می بود اگر کسانی که برکات او را نادیقده مقی گیرنقد و از    

ند بدون ممازات می گذاشت؟ می تقوانیم  های او را زیر پا لگد مال می  ازخوبی و نیکی او  وا تفاده می کنند و رحمت 

در ووقود مقا حسقی      گر این طور باطغیان ما برخقورد مقی کقرد؟ مسقیما خیقر.     بگوییم که او کامال خوب و نیکو می بود ا

گذاشته شده ا ت که به طور طبیعی برای اورای عدالت فریاد می زند. وقتی ما در وایی بی عقدالتی مقی بینقیم روا مقا     

ی که نیکقی او را  آزرده خاطر می شود . چقدر بیشتر  خدای قدوس  و عادل نمی تواند برخالف مییش عمل کند و آن های

نادیده می گیرند بدون کیفر بگذارد. در واقع اصال  در شان خوبی و نیکی خدا نیست که چنین کسانی بی  زا بمانند. اگقر  

منصفانه نگاه کنیم ، بهترین نمایش نیکی خدا ایقن ا قت کقه کسقانی کقه ققوانین او را مقی شقکنند و یقاغی هسقتند و           

و عیسای مسیح را که در ذات خدا و از همه به او نزدیکتر ا ت ا ت را تاقیر کرده فر تادگان خدا را مسخره می کنند  

مقا   و خوار می شمارند و به کسانی که به او ایمان آورده اند وفا می ر انند از حضور خودش برای ابقدیت دور مقی کنقد.   

وهان فر تاد.کالم خدا می گوید5 خدا نمونه بسیار عالی خوبی و نیکی خدا را زمانی می بینیم که عیسای مسیح را به این 

وقتی زمان معین فرار ید عیسای مسیح را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فر تاد تا آزادی کسانی را کقه  

( و در آن زمان که عیسقای  :-53 3به د ت آوریم.)غالطیان در قید شریعت بودند را فرهم  ازد و ما مقام فرزندی خدا را 

این دنیای خاکی آمد فوج بزرگی از  پاه آ مانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می  راییدند و مقی گفتنقد5   مسیح به 

( 23-521 1م که مورد پسند او می باشند صیح و المتی باد)لوقا ان ها والل و بر زمین در بین مردخدا را در برترین آ م

ی ونیکی  خدا به این وهان فر تاده شد تا وریمه گناهان ما را .ر تگاری انسان ها تو ط عیسای مسیح که به خاطر خوب
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اگقر خقدا اوقازه     یم مهر و شفقت خدا را زیر  وال ببریمموضوع دیگر این که ما نمی توان بر روی صییب بدهد فراهم شد.

زاوارغضقب و  داده بود که همه ما به خاطر گناهان مان هالک شویم. چون همه ما به خاطر ذات گناه کقاری کقه داریقم     

ی مسقیح فقراهم نمقود و بقه     راه ر تگاری ما را به و قییه عیسق   داوری خدا هستیم ولی خدا را شکر می کنیم که خودش

تشقکر   م خدا5 باید از خداوند، به  بب نیکی اش و کارهای بزرگی که در ح  انسان انمام داده ا تهمین دلیل طب  کال

ی و نیکی خدا مدام به ما نشان داده می شود و ما ازاین نیکی به طور روزانقه   فانه  چون خوب(.اما متأ952:8کنیم.)مزمور 

به ووودآمده ا ت و ما آن طور که باید و شاید شکرگذار نعمت هقای   ی بی تفاوت برای ماو مرتب برخوردار هستیم، حالت

(. زیرا که ما در صقدد  153ریم)رومیان او نیستیم. این طور به نظر می آید که ما واقعا فراوانی و نیکی خدا را ناچیز می شما

این نیستیم که از مهر و نیکی خدا برای راهنمایی دیگران به توبه و به  وی خدا آمدن ا تفاده کنقیم،و بقرعکس چنقین    

وانمود می کنیم که خدا گناهان ما را همین طوری می بخشد یا با  عی و کوشش انسانی می توانیم گناهان خود را پقاک  

ی خدا ، پشتوانه ی ایمان شخص خدا پر ت ا ت. درواقع این نیکی خدا ا ت که به قیب ایماندار می نشقیند  نیک بسازیم.

خداوند نیکو ت ودر روزبال و  ختی پناهگاه می باشد.  "و او را همیشه امیدوار نگه می دارد، زیرا در کالم خدا می خواند5

ما حتی یک لاظه هم نباید فکقر کنقیم خقدا خقوب      (.852)ناحوم"او از کسانی که به او توکل می کنند مراقبت می نماید.

ونیکو نیست، در هر چیزدیگری که بخواهیم خدا را زیر  وال ببریم ، خوب ا ت که با کمال قاطعیت ایقن را بقدانیم کقه    

عظیم ا ت خدا نیکو ا ت ، اعوایای او ممکن ا ت که متنوع باشد اما طبیعت او همیشه ثابت و نیکو ا ت . نیکویی خدا 

و باعث می شود به کسانی که صبورانه از او کمک می طیبند ، کمک کند و این مهربانی عظیم او ت که باعث مقی شقود   

 به انسان هایی که به وعده نمات او در عیسای مسیح ایمان می آورند  رنوشت پرواللی ببخشد.


