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 وفاداری خدا

 حتما شما هم این گفته را بسیار شنیده اید که می گویند: عجب دنیایی بی وفایی است.

بلکه کامال بی وفا هستند. زمانی که بهه   ،در واقع اغلب اوقات ما با کسانی مواجه می شویم که نه فقط قابل اعتماد نیستند

هایی که داده انهد وفهادار نیسهتند. دوسهتان مها       ند و به قولاطراف نگاه می کنیم می بینیم که سیاستمداران بی وفا هست

زیر همه قول و قرارهای خویش می زنند و ناگهان می ،اغلب قولهای مختلفی می دهند ولی زمانی که وقت عمل می رسد 

ن بینم که بعضی هایشان حتی پیدایشان هم نمی شود. همین طور بین زوجین هم ما شاهد این مسئله هستیم که بهین   

به راسهتی کهه     دونفری که زمانی در حضور شاهدین عهد بستند که وفادارانه با هم زندگی کنند بی وفایی دیده می شود.

بی وفایی یکی از معمولی ترین گناهان بشر به حساب می  ید. مردم در امور بازرگانی بی وفا هسهتند و دیگهر نمهی شهود     

اخبار و رسانه های گروهی هم نمی توان اعتماد کرد که وفادارانه وظیفهه  مروزه به ابدون داشتن مدرک معتبر معامله کرد.

متاسفانه حتی در امور روحهانی ههم نمهی دانهیم کهه  یها ایهن مه هبیون          خودشان را در بیان حقایق خبری انجام بدهند!

ی شود و  ن چهه کهه   وروحانیون قابل اعتماد هستند یا نه، چون بیشتر اوقات هیچ هماهنگی بین  ن چه که تعلیم داده م

انجام می شوند دیده نمی شود. اگر صادقانه نگاه کنیم باید از خودمان بپرسیم  که ما چقدر نسبت به خدای واقعی وفهادار  

واقعا چقدر عالی و خوشحال کننده است که با وجود  ن چهه    بوده ایم؟ خود ما اغلب اوقات نسبت به خدا بی وفا هستیم.

کسی هست که کامال وفادار است. او فقط و فقط خدای واقعی است که در تمام امور وفادار است  که پیرامون ما می گ رد 

بدانید که تنها خدایی که وجود دارد خداوند، خدایتان اسهت و او همهان    "کالم خدا می گوید:و می توان به او اعتماد کرد.

پیوسهته کسهانی را کهه او را دوسهت مهی دارنهد و       خدای امینی است که تا هزاران نسل وعده های خود را نگهاه داشهته و   

(. در واقع این خصوصیت وفاداری خهدا جهز صهفات فینفه      7:9)تثنیه "دستوراتش را اطاعت می کنند محبت می نماید.

دارد برخالف خصلتش عمهل مهی کنهد و     ،خداست و بدون او خدا نمی تواند اصال خدا باشد. در واقع اگر خدا بی وفا باشد

)دوم تیموتهاوو   "اگر ما بی وفایی کنیم او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمی تواند خود را انکار کند. "کن است. این غیر مم

وفاداری خدا یکی از جنبه های کاملیت شکوهمند خدا هست. می توان گفت که خدا بهه وفهاداری ملهبس اسهت.      (.1::2

رحمهت تهو، ای     "( و 7::7)مزمهور  ""اداری بی نظیر هسهتی. ای خداوند قادر متعال ، کیست مانند تو؟ تودر قدرت و وف"

( وفهاداری خهدا مهاورای درک انسهانی مها      5::6)مزمهور   "خداوند ، تا به  سمان ها می رسد و وفاداری تو به بافتر از ابرها!

و هرگز زیهر   است. وفاداری او تغییر ناپ یر است. او هرگز فراموش نمی کند ، هیچوقت شکست نمی خورد ، او قاصر نیست

حرف و وعده هایش نمی زند. هر  ن چه که پیشگویی کرده ، و وعده داده، حتی تهدید کرده است یا به  ن عمهل کهرده و   

خهدا  " ن را به اثبات رسانیده است یا در حال عمل و وقوع  ن است یا این که در نهایت در  ینده به ثبهت خواههد رسهاند.   

نسان نیست که تغییر فکر دهد.  یا تا کنون وعده ای داده است که بدان عمل نکهرده  و مثل اانسان نیست که دروغ بگوید ا

(.به همین خاطراست که شخص ایمان دار می تواند ادعا کند که : رحمهت خداونهد بهی زوال اسهت.     :27:1)اعداد "باشد؟

ما می تابد.)مراثی ارمیها    ری به سبب محبت اوست که ما تلف نشده ایم. وفاداری خدا عظیم است و رحمت او هرصبح بر

(. در کالم خدا وفاداری خدا به طور مکرر دیده می شود. برای مثال بیش از چهار هزار سال پیش او در کالمش 12-:1: :

گفت: تا زمانی که جهان باقی است، کشت و زرع ، سرما و گرما، زمستان و تابستان، و روز و شب همچنهان برقهرار خواههد    

شاهد تازه ای از وفهاداری خهدا در ن چهه کهه      روز را جشن می گیریم در واقع شایدهر سال که ما نو (.::11بود.)پیدایش 

نسهل تهو    "وعده و قول داده است می بینیم. یا در کالم خدا می خوانیم که خدا به جد ما ابراهیم این طور وعده می دهد:

و ستم قرار خواهند گرفت . ولی من  ن مملکت  مدت چهارصدسال در مملکت بیگانه ای بندگی خواهند کرد و مورد ظلم

. ... قرن هها بعهد، فرزنهدان ابهراهیم در     "را تنبیه خواهم نمود و سرانجام نسل تو با اموال زیاد از  ن جا بیرون خواهند  مد

مهین  مصر  ه و ناله می کنند... یا خدا وعده خودش را فراموش کرده بود؟ به هیچ وجهه. در  خهرین روز چهارصهد و سهی ا    

(. خدا در تمام روابطهش بها مخلوقهاتش کهامال وفهادار و      22:21سال بود که قوم خدا از سرزمین مصر بیرون  مدند.)خروج 

امین است و ما می توانیم به طور کامل به او اعتماد کنیم و خوب است بدانیم که اعتماد هیچ کس به او بیههوده نبهوده و   
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با اطمینان بر وفهاداری خهدا    ناما مهم ترا از ن قدم برداشت ،فادار است مهم استاین که ما بپ یریم که خدا و نخواهد بود.

 هست.  

اگر از بسیاری از ما بپرسند که  یا قبول دارید خدا قابل اعتماد است؟ همه جواب می دهند البته. اما  یا حاضرهسهتیم بهر   

ما داده است . ولی  یا ما واقعا بر روی  ن وعهده   روی این اعتقاد عمل کنیم. خدا وعده های زیبای خودش را به فراوانی به

بها اطمینهان خهاطر    ها حساب می کنیم؟ و یا واقعا انتظار داریم که خدا حتما به وعده هایی که داده است عمهل کنهد؟ یا   

 (20::1)عبرانیان "او که به ما وعده داده است، به وعده های خود وفا می کند. "روی وعده های خدا زندگی می کنیم؟ 

مها بها    دا واقعا وفهادار اسهت چهون گهوش ههای     وقت هایی در زندگی هری  از ما هست که   سان نیست باور کنیم که خ

برنامهه ریهزی ههای مها درسهت از  ب در نیامهده و        وسوسه های شیطان پر شده و دیگر صدای  رام خدا را نمی شهنویم.  

حتی بهترین دوستان ما هم ، ما را به فراموشی سهپرده انهد.   دوستانی که روی  ن ها حساب می کردیم ناپدید شده اند! و 

 ن اعتقادی که قرار بود به ما خوشبختی واقعی را بدهد جوابگوی چراهای ما نیست... همه چیز برای ما سخت و دشوار به 

 "خدا می گوید: نظر می  ید و در واقع فکر می کنیم که غیر ممکن است بتوان به خدا و وعده هایش اعتماد کرد. اما کالم

هرچنهد راه شهما    ،ای کسانی که تر  خداوند را در دل دارید و مطیع و خدمتگزار او هستید، بهه خداونهد اعتمهاد کنیهد    

زمانی که وسوسه می  (.20:60)اشعیا ". اما شما به خدای خود اطمینان داشته باشید.اری  باشد و هیچ نوری بر  ن نتابدت

منتظر باشید تا خدا نور بیشتری به شما نشان بدهد. خدا در زمان معین خهودش همهه    ،شوید به وفاداری خدا ش  کنید

اکنون نمی فهمید من چه می کهنم ولهی بعهدا خواهیهد     ":چیز را برایتان روشن می کند. عیسای مسیح به حواریون گفت

هرگهز فرزنهد خهودش را    (  ن چه بعد در زندگی ما پیش می  ید  به ما نشهان خواههد داد کهه خهدا     :9:2)یوحنا "فهمید.

خداوند هنوز منتظر است تا به سوی او بازگشهت   "فراموش نکرده و هرگز او را فریب نداده است.در کالم خدا می خوانیم: 

افی اسهت. خوشها بهه حهال کسهانی کهه بهه او اعتمهاد مهی          نمایید. او می خواهد بر شما رحم کند، چهون خهدای بها انصه    

یگر این است که خدا نه تنها وعده های خوب و عالی به ما داده است، بلکهه بهدترین   موضوع مهم د (.0:::2)اشعیا "کنند.

گفت جریمه گناه مرگ است. خهداگفت کهه   طور واضح روشن کرده است تا در جهالت باقی نمانیم. خدا ه را هم برای ما ب

گفته است که چقهدر از گنهاه متنفهر     گیر ما می شود. او به طور واضح و وفادارانه به مابه خاطر گناه چه خرابی هایی دامن

(. کالم خدا خیلی واضح نشان می دهدکه او وفادارانهه  17:21است و یاد ور شده است که او  تشی سوزان است. )عبرانیان 

بهتهرین نمونهه ی     هم به قول های خودش عمل کرده است و هم به تهدید های خودش جامهه ی عمهل پوشهانده اسهت.    

خدا به جد ما ،  دم و حوا داد می توانیم ببینیم. وقتی خدا بهه خهاطر سهرپیچی و گنهاه ،      ای که  وفاداری خدا را در وعده

 دم و حوا را تادیب می کند و از حضورش بیرون می کند، به  ن ها وعده می دهد که از نسل زن رسهتگاری مها را فهراهم    

 "ا بعد توسط نبی خهودش ایهن طهور وعهده مهی دههد:       ( خدا برای انجام این عهد خود سال ه::26 خواهد کرد.)پیدایش

خداوند خودش عالمتی به شما خواهد داد  و  ن عالمت این است  که باکره ای حامله شده، پسری به دنیا خواههد  ورد و  

( و قرن ها مهی گه رد و بهافخره وقتهی کهه زمهان       22:9)اشعیا "نامش را عمانوییل ) یعنی خدا با ماست( خواهد گ اشت.

خدا عیسای مسیح را که از ی  زن و در قیهد شهریعت متولهد شهده بهود       "فرا می رسد ، در کالم خدا می خوانیم:  معین

این جاست که متوجه می شهویم کهه خهدا حقیقهی اسهت و وعهده ی        .( 2:2)غالطیان "فرستاد تا  زادی ما را فراهم کند.

ش بهود  واقعی عیسای مسیح را که از ازل با خهود خدای باوفایی است. خدای ،کالمش مطمئن مطمئن است. خدای عظیم 

د تا بی گناه از باکره ای به دنیا بیاید و بی گناه زندگی کند و  ن چه فزم بود انجام بدهد تها  به این دنیای خاکی می فرست

و وفاداری خهودش   یا امکان دارد که خدایی که ما او را خدای وفادار می دانیم   بتواند راه رستگاری را برای ما فراهم کند.

را به ما توسط عیسای مسیح دلبندش ثابت کرده است، اکنون وعده خود را زیر پا مهی گه ارد و بگویهد نهه راه رسهتگاری      

ی خدا در مرور زمان با دانش کلی که خدا از  ینده دارد با نقشه و برنامهه ههای   راه دیگری است؟  یا می توان نقشهتوسط 

 وفادار است، چهه مها قبهول کنهیم، چهه نکنهیم. خهدای وفهادار        ،ر به  ن چه که وعده داده خدای وفادا انسانی عوض کند. 

چند مهوردی را   توسط عیسای مسیح امکان پ یر نموده است و او روی عهد خودش وفادارانه ایستاده است. ارستگاری ما ر

خدا شهما را   " تعلقان خودش می بینیم.اوف ما وفاداری خدا را در حفظ کردن م درباره وفاداری خدا با هم مرور می کنیم:

تا به  خر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسای مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. خدا شما را دعوت کرده 



3 

 

)اول قرنتیهان  "تا در حیات )پسر او( خداوند ما عیسای مسیح شری  و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار اسهت. 

خودشان نبهود بلکهه ایهن     مینان حواریون عیسای مسیح برای محفوظ بودن خودشان بر مبنای توانایی و ارادهاط (7-:: 2

بهه ههر     دا وعده داده است کهه متعلقهان خهودش را   خو دروغ نمی گوید.  بود که کامال قابل اعتماد است کسی اعتماد بر 

این وعده خدا است پس مسلم است که خدا به وعده  نحوی که فزم است حفظ کند و از گناه و مرگ  زادی بدهد و چون

خدا هم به  ن چه که وعهده   دوم ما وفاداری خدا را در تادیب کردن متعلقان خودش می بینیم: خودش وفادار خواهد بود.

داده است وفادار است و هم به  ن چه که قول نداده  وفادار است! خدا ههم در اجهازه دادن شهادی وفهادار اسهت ، ههم در       

اجازه دادن غم قابل اعتماد و وفادار است. ما در هر موقعیتی می توانیم اعتراف کنیم که خهدا وفهادار اسهت چهه در زمهان      

راحتی وشادی و چه زمانی که در غم هستیم. وقتی خدا از چوب تنبیه برای تادیب ما اسهتفاده مهی کنهد مها مهی تهوانیم       

اری اش باعث می شود که او فرزنهدان خهودش را تنبیهه و تادیهب کنهد.      کامال مطمئن باشیم که او وفادار است و این وفاد

درواقع وقتی ما وفاداری خدا را در چنین مواقعی اعتراف می کنیم فروتنی خود را در مقابل خدا ابراز مهی کنهیم. بهه ایهن     

یم. چهون مهی دانهیم    وسیله می پ یریم که ما سزاوار تصحیح شدن هستیم و به جای گله و شکایت ، ابراز قدردانی می کن

ای  "که خدا وفادار است و بی جهت تنبیه نمی کند. بیایید وقتی از دست او تنبیه می شویم مانند دانیال اعتهراف کنهیم :  

زبهان بها داوود    ( و ههم :و 9: 7)دانیهال  "خداوند عدالت از  ن توست و شرمندگی از  ن ما... زیرا بهه تهو گنهاه کهرده ایهم.     

)مزمهور  "دانم که از روی عدل و انصاف داوری مهی کنهی و مهرا نیهز منصهفانه تنبیهه نمهوده ای.       ای خداوند می  "بگوییم:

درد و رنج و زحمت نه فقط با محبت خدا و عهد ابدیش نسبت به ما فرزنهدان خهودش سهازگار اسهت در واقهع       (96:227

درد و رنج به متعلقان خودش نشهان  خدا در اغلب اوقات وفاداری اش را در قسمتی از نحوه اجرای این عهد و پیمان است. 

اگر از دستورات من سرپیچی کنند و احکام مرا بشکنند ،  ن گاه ایشان را تنبیه خواهم نمود. بها ایهن حهال  ن     "می دهد.

بهه عبهارتی     (.0:-:: 7:)مزمور "ها را از رحمت خود محروم نخواهم کرد و نسبت به قولی که داده ام وفادار خواهم ماند.

ادیب خداوند نه فقط با محبت خدا هماهنگ است در واقع نمایانگر اثر این محبت است. خوب است بهه یادداشهته   دیگر ، ت

باشیم که عهد محبت خدا با ما ایجاب می کند که در موقع نیاز با تصحیح همراه باشد. گاهی اوقهات درد و رنهج بهرای مها     

یچارگی خود... متوجهه گناهانشهان شهده،  ن هها اعتهراف      در شدت ب "ضروری است چون کالم خدا یاد وری می کند که :

کهالم خهدا مهی     سوم: ما وفاداری خدا را در جالل دادن متعلقان خهودش مهی بینهیم.    (.26:6)هوشع "کنند و مرا بطلبند.

 خدایی که سرچشمه  رامش است شما را کامال پاک گرداند... تا دروقت  مدن خداوند ما عیسای مسیح از هر نهوع  "گوید: 

-:1: 6)اول تسهالونیکیان  "عیب و نقصی به دور باشید. او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتمهاد اسهت...  

چون در واقع هیچ شایستگی ای که سزاوار چنین عملکردی از طهرف  ،(. خدا بر طبق شایستگی ما با ما عمل نمی کند 12

مهدن  عظیم خودش است که خدا ما را پهاک مهی کنهد تها دروقهت       خدا باشد در ما نیست بلکه فقط و فقط به خاطر نام 

نقصی دور باشیم. خدا به  ن چه که برنامه ریزی کرده است وفادار است و مطمئنا بهه  ن  خداوند عیسای مسیح از هر نوع 

نیز جهاه و   خدا کسانی را که خوانده ، کامال نی  محسوب کرده و نیکان را  چه که در نظر دارد جامه ی عمل می پوشاند.

در واقع ایمانداران به عیسای  (27:1( چون خدا متعلقان خود را می شناسد)دوم تیموتاو  ::0:)رومیان "جالل بخشیده.

مسیح بر طبق کالم خدا )می دانم که به چه کسی ایمان  ورده ام و یقیین دارم که او قادر است تا روز  خر  ن چهه را بهه   

به همه ی کسانی که عیسای مسیح را قبول  "  (( زندگی می کنند.21:2تیموتاو  من سپرده شده است حفظ کند.)دوم 

ی و نهه در اثهر تمهایالت    کردند و به او ایمان  وردند این امیتاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولد های معمهول 

ین ما وعده است و گفتهه اسهت یقه    ح به(. عیسای مسی:2-21: 2پدر جسمانی بلکه از خدا تولد یابند.)یوحنا  نفسانی ی 

( و ما می دانیم کهه عیسهای مسهیح دروغ نمهی     29:5بدانیم  که کسی که به او ایمان می  ورد حیات جاودان دارد.)یوحنا 

زمانی که ما به وفاداری خدا در عیسای مسیح ایمان می  وریم ، این ایمهان مها را از    گوید و طبق وعده اش عمل می کند.

می کند . نگران بودن و غصه فردا را خوردن و با غم و دلواپسی زندگی کردن نمایانگر این است که شهناخت   نگرانی حفظ

 یا ممکن است کسی که وفادارانه دعا های ما را درگ شهته  شهنیده و جهواب داده اسهت ،      درستی از وفاداری خدا نداریم.

ران مایحتاج خود نباش ، چون پدر  سمانی شما مهی دانهد کهه    کالم خدا می گوید که نگ امروز نیاز های ما نادیده بگیرد؟

شما به همه ی این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیزی برای به دست  وردن پادشاهی خدا و انجام خواسهته ههای   
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داری  خهدا  در ضمن زمانی که به واقعیت وفا (.::-2:: 5او بکوشید،  ن همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد.)متی 

 گاهی می یابیم ، جلوی گله  و شکایت ما گرفته می شود زیرا که خدا خیلی خوب می دانهد کهه بهتهرین بهرای مها چهی       

هست. وقتی ما به وفاداری عمیق خدا پی می بریم دست از گله و شکایت بر می داریم و بیشتر شهکرگ ار  او مهی شهویم.    

کنهیم، در  ن زمهان   خود را بر وفاداری خهدا معطهوف مهی    شکایت ، توجهزمانی که در سختی هستیم اما به جای شکوه و 

در نهایهت وقتهی بهه واقعیهت      است که ثابت می کنیم خدا واقعا وفادار است و دارد حکیمانه در مورد ما عمهل مهی کنهد.   

وکهل تمهام امهور    وفاداری خدا پی می بریم اعتماد و توکل ما به خدا عمیق تر و عمیق تر می شهود. و در ایهن اعتمهاد و ت   

مها رفتهار مهی کنهد و بها رضهایت        زندگی خود را در اختیار خداوند قرار می دهیم وایمان داریم که او با محبت وفادارانه با

و در نتیجه ایمان ما نسبت به خدای زنده عمیق و عمیق تر  کامل  در تدارکاتی که او برای ما دیده است زندگی می کنیم

 می شود.

 


