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 ي خشم خدا موعظه 
 جِی. الوسون استیون  نویسنده:  

ست که  گر اهل ژنو گفت، «موعظه، شرح و بیان عمومی کالم خدا توسط مردانی جان کالون، اصالح 
اند، که در آن خود خدا با داوري و فیض حضور دارد.» خدمت  از سوي خدا فرستاده شده

اي است  ي منبر، مستلزم اعالم توأمان داوري و فیض است. کالم خدا شمشیر تیز دو لبهصادقانه
 کند.  بخشد و ملعون می آزارد؛ نجات می دهد و می سازد؛ تسلی می کند و سخت می ی که نرم م

شود الماس رحمت خدا از  ي مخملین سیاهی است که باعث می ي خشم االهی مانند پردهموعظه 
ي خشم االهی است که شکوه و جالل فیض  تر شود. روي بوم تیرهده هزار خورشید درخشنده

ترین رحمت  ي خشم خدا درخشان شود. موعظه بخش او به طور کامل پرتو افکن می نجات 
 دهد.  ران را نشان می ي او به گناهکا بخشنده

دهند، واعظان باید پند  شدن یک مصیبت خبر می مانند جارچیانی که بر دیوار قصر از نزدیک 
مقدس را  ایستند، باید تمام حقیقت در کتاب کامل خدا را اعالم کنند. آنانی که پشت منبر می 

توانند آنچه  نمی شود. آنها موعظه کنند که هم شامل خشم مقتدر و هم محبت اعالي خداوند می 
خواهند موعظه شود را گلچین کنند. پرداختن به خشم خدا براي یک واعظ صادق، هرگز  می 

 یک ضرورت االهی است.  –انتخابی نیست  

الوقوع خدا بپردازد، در بسیاري منابر معاصر  اي که به داوري قریب انگیز، موعظهبه نحوي غم 
ي ال سکوت نکرده باشند، در بهترین حالت، درباره ي خشم خدا کامغایب است. واعظان اگر درباره 

کنند که واعظان  اند. بسیاري اینطور استدالل می طلبان شدهموضوع خشم خدا تبدیل به پوزش 
نمایی محبت خدا، باید از خشم او کمتر صحبت کنند. اما حذف خشم خدا، محبت  براي بزرگ 

رحمی  م امتناع از اعالم انتقام االهی، بیکند. عجیب نیست که بگوییانگیز او را مبهم می شگفت 
 است. 

کند.  ي خشم االهی چنین ضرورت دارد؟ نخست، شخصیت مقدس خدا آن را ایجاب می چرا موعظه 
بخشی بنیادین از کمال اخالقی خدا، تنفر او از گناه است. اي. دابلیو. پینک اظهار کرد: «خشم  

:  12خدا، «آتش فرو برنده» است (عبرانیان  شود.»  خدا، قدوسیت اوست که علیه گناه فعال می 
). خدا «دشمن شرارت»  11:  7شود» (مزمور  ) که نسبت به گناهکاران «هر روزه خشمناك می 29

) و نسبت به تمام آنچه که در تضاد با شخصیت عالی اوست، خشمناك است.  7:  45است (مزمور  
 ) خواهد کرد.6 :5بنابراین، او گناهکاران را در روز داوري «هالك» (مزمور 
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هر واعظی باید خشم خدا را اعالم کند، وگرنه قدوسیت، محبت، و عدالت او را به حاشیه رانده  
ي گناهکاران است. از  است. از آنجا که خدا قدوس است، از هر گناهی جدا و کامال مخالف همه 

قدسی، متنفر  شود و بنا بر ضرورت، از هر چیز غیر م آنجا که خدا محبت است، از پاکی شاد می 
 شود را مجازات کند. است. چون خدا عادل است، باید گناهی که باعث هتک حرمت او می 

کند. انبیاي قدیم بارها به شنوندگان خود اعالم کردند که به  دوم، خدمت انبیا آن را ایجاب می 
بیش ). در عهد عتیق، 4: 4اندوزند (ارمیا شان، خشم خدا را براي خود می خاطر شرارت مداوم 

، و در مجموع، این کلمات در اشکال گوناگون  هاز بیست کلمه براي توضیح خشم خدا استفاده شد
اند. بارها و بارها انبیا با تصاویرسازي واضحی براي توصیف خشم  بار استفاده شده 580خود 

  از «غضب   –آخرین نبی    –خدا که بر گناهکاران خواهد ریخت صحبت کردند. یحیاي تعمید دهنده  
ي پیش از مسیح، همیشه کوششی براي  ). از موسی تا نداکننده7: 3آینده» صحبت کرد (متی 

 ي خشم تغییرناپذیر االهی که در انتظار بشر بوده، وجود داشته است.هشدار درباره 

کند. جالب است که عیسی بیش از هر فرد دیگري در  ي مسیح آن را ایجاب می سوم، موعظه 
ي  م االهی حرف براي گفتن داشت. خداوند ما بیش از آنکه درباره ي خشمقدس درباره کتاب 

ي «آتش جهنم» هشدار داد  ي خشم او صحبت کرد. عیسی درباره محبت خدا صحبت کند، درباره 
). به  12: 8) که در آنجا «گریه و فشار دندان» وجود دارد (13: 7) و «هالکت» (22: 5(متی 

ایستند با پیروي از  نت بود. مردانی که پشت منبر می بیان ساده، عیسی واعظ آتش جهنم و لع 
 کنند.  شان، کار خوبی می ي مسیح در موعظه نمونه

کند. عیسی خشم خدا را براي تمام آنانی که نام او را بخوانند  چهارم، جالل صلیب آن را ایجاب می 
و البته به   متحمل شد. اگر خشم االهی وجود نداشته باشد، نیازي به صلیب نیز وجود ندارد، 

هاي گمشده. گناهکاران از چه چیزي باید نجات پیدا کنند؟ تنها، زمانی که ما حقیقت  نجات جان 
مان خبري پر جالل خواهد بود.  خشم خدا علیه مستحقین داوري را درك کنیم صلیب براي 

  خشم  – اگر هرگز  – بالند اما به ندرت محور خود می منبرهاي بسیاري امروزه به خدمت صلیب 
 کنند. این، هتک حرمت صلیب است. االهی را موعظه می 

کند. آنانی که مستقیما از سوي مسیح ماموریت یافتند،  پنجم، تعلیم رسوالن آن را ایجاب می 
ي خدا  ). این موضوع، اعالم خشم عادالنه20: 28بایست تمام فرامین او را اعالم کنند (متی می 

ي خدایی هشدار  ایمانان دربارهپولس رسول به بی  ساخت. نسبت به گناهکاران را ناگزیر می 
ما را از  تواند «کند که تنها عیسی می ) و اعالم می 5: 3نماید» (رومیان دهد که «غضب می می 

و هالکت مردم   يروز داوري «). پطرس درباره 10: 1» برهاند (اول تسالونیکیان نده یغضب آ
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). یوحنا  7کند (یهودا «آتش ابدي» اشاره می ). یهودا به 7: 3نویسد (دوم پطرس » می نیدیب 
). واضح است که نویسندگان عهد جدید لزوم  16: 6کند (مکاشفه «غضب بره» را توصیف می 

 ي خشم خدا را تشخیص داده بودند. موعظه 

ي خدا علیه گناهکاران مستحق جهنم شانه خالی کنند. خدا  واعظان نباید از اعالم خشم عادالنه 
).  31: 17اده است که در آن، جهان را به عدالت داوري خواهد کرد (اعمال روزي را قرار د

ایمانان  ي آن روز در افق پیداست. مانند انبیا و رسوالن، و حتی خود مسیح، ما نیز باید به بی سایه 
ي فرا رسیدن این روز وحشتناك هشدار دهیم و آنان را وادار کنیم تا به سوي مسیح  درباره 

 تنها او قادر به نجات بخشیدن است.بروند؛ کسی که 

 

و یکی از معلمین   OnePassion Ministries، رییس و بنیانگذار سازمان جِی. الوسون دکتر استیون 
  ل هاي بسیاري از قبیي کتاب همکار در سازمان خدمات لیگونیر است. ایشان نوسنده

Foundations of Grace and The Passionate Preaching of Martyn Lloyd-Jones  باشد.می 

 

 منتشر شده است.   )Tabletalk(تاك تیبل این مقاله در مجله 
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