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 صفات خدا 
 : غضب خدا 16درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

و موضوع امروز «غضب خدا» هست. فکر   م؛ی دیجلسه از «صفات خدا» رس ن یامروز به آخر
 میدون ی و م  میصفات خدا رو فقط شروع کرد نی ا يه ما دربار يهکه مطالع  میبگ میتون یم کنمی م

   خدا وجود داره.  يه دربار ير یادگی يبرا شتریب  ی لیکه هنوز خ

  ن ی خوب از ا يادآور ی ک ی خوب بود؛  يه مقدم ک یحافظه و  دیتجد  کیبرامون  کنمی فکر م  یول 
  ي هخدا بدون مطالع  تی از شخص  يامطالعه چیخدا بود. ه ت یدرون شخص  زکنندهیمتما  ي اهی ژگیو

  غضب خدا، کامل نخواهد بود. 

. چون  ستیاو ضرور تیقدوس يبرا  اوست. در واقع غضب خدا تیاز قدوس يخدا نمود غضب
   پاك هست و از گناه متنفره و عدالت رو دوست داره.  يخدا به طور نامحدود 

  زیمشخص و ثابت نسبت به هر چ  یباشه. در خدا خشم   تفاوتی نسبت به گناه ب   تونهیخدا نم  پس
  یِ که با پاک  يزیبه ضد هر چ دیوجود داره که ضرورتا با  ینامقدس وجود داره. غضب االه 

   او مطابقت نداره واکنش نشون بده.  تیقدوس

با خانومم آشنا   ی. وقتکنمی نگاه م اهی س یمخمل يه نیزم کی به غضب خدا در واقع به عنوان  من
اش در مرکز شهر داالس  جواهرفروش. مغازه   کی   شیبود، رفتم پ  دهیما رس  ي شدم و زمان نامزد

الماس در   ک ی مون بلند؛ رفتم تو مغازه و جواهرفروش ساخت  ک ی  ياز طبقات باال یک یبود، در 
   آورد. 

  ی خوشم اومده بود ازش ول  ییجورا ک ی بود و من  راط یق ک یالماس به نظرم خوب بود.  اون 
بود! و   ی می آورد، آدم حک اه یس یمخمل  يه نیزم کی کرد.  يکار  کینشده بودم. بعد  اش فتهیش

صد تا المپ روشن   دیسرمون شا  ياون الماس گذاشت؛ و باال ریرو ز اهیس یمخمل  يه نیاون زم
الماس جذب شد، و ناگهان   ي ها توالمپ  يه نور هم اهی س یمخمل  يه نیاون زم ربود و انگار به خاط

  بپره!  رون یب  شخون یمشتعله، انگار که زنده است. انگار آماده بود از پ د ی اون الماس به نظر رس

باعث شد الماس اونطور بدرخشه. و غضب   اهیس  یمخمل يه نیتفاوت شد؟ اون زم نیباعث ا  یچ
   . اههیس  یمخمل  يه نیشکل مثل اون زم نی خدا هم به هم
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باعث   میگذاری م اهیس یمخمل يه نیزم نی ا يو رو میداری خدا رو بر م  ی شدان یمحبت و پ یوقت
 نیچه طن  ز، یانگشگفت   ضی: «فمیما بخون   شهیمحبت خدا آشکار بشه و بدرخشه؛ و باعث م   شهیم
  ي ه ستیجهنم هستند. شا يه ستیها شاچون من رو نجات داد!» چون بدبخت ی که بدبخت ؛ییبایز

   ! دهیاون رو نشون م  اهیس یمخمل  يه نیزم  نیهستند که ا  ي زیچ يه ستیهستند. شا  يداور

 زده جان یخدا ه  ضیما به خاطر ف  نکهیا  يالزمه برا  نی ا  م، یرسی به موضوع غضب خدا م  یوقت  پس
  م یرو ندار اقتشیکه ل   يز ی. بلکه چمیکنی نم افتی در میرو دار اقتشیرو که ل   يزیچون چ م؛یبش

  رون یب  نهیهامون از سقلب م، یمحبت خدا رو مطالعه کن یوقت  شهیباعث م نی. اشهیبه ما داده م
غضب   يه محبت کرده و من خبر بد رو ندونم و دربار ی لیخدا تو رو خ دی گفتی. اگر به من مهبزن 

    ؟»ی: «خب که چگفتمی و م  دمیکشی م  ازهیخم کی خدا ندونم، احتماال 

لعنتم و محکومم و غضب خدا بر گناهکاران در هر لحظه از هر روز   ریکه من ز دی اگر بهم بگ اما
و   دی توجهم رو جلب کرد نطوریا  د، یرو بهم بگ ح یمس ي سایع لیقرار داره و بعد خبر خوش انج

   ! دومی بلکه م رمیراه نم بی صل ياون وقت به سو 

او   يرا یپذ شفابخش او و آغوش  يها تا وارد زخم کنمی فرار م حیمس ي سایسمت خداوند ع به
  بشم. 

خداست    تی از قدوس  يضرور   ی غضب خدا سخت و متمرکز خواهد بود؛ اما بخش  يهمطالع   نیا   خُب
   . میبدار یرو گرام  ح یمس يسایمحبت و رحمت خداوند ع ض، یکه ما ف شه یباعث م نی و همچن

با تلفظ تک تکشون به   خوام یهستند که «غضب» ترجمه شدند. نم ي ادیز  ي هاواژه  میعهد قد   در
  د یرو بهتون بگم تا بتون  ی معان  نیچند تا از ا  دی شما رو سر ببرم، اما بگذار  يه حوصل يزبان عبر

احتماال    نکهیا  یعنیکه غضب    میکنی فکر م  یغضب به چه معناست. چون گاه  يهکه واژ  دیحس کن
   در رفته.  از کوره ای شده  ی نفر عصبان  کی

از خشم مشتعل شدن! در   یعنیداغ شدن؛  یعن یالعاده است! در واقع غضب خارق  يه واژ اما
واژه    ن یشکل استفاده شده! ا  نی واژه به ا  نیاز ا  یپرستاز جانب خدا نسبت به بت   25:  3اعداد  

خشم خدا به ضد   دندیگوساله رو پرست لیاسرائ یو مشتعل اشاره داره. وقت  دیشد یبه غضب
   اونها افروخته شد.  
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  ر یشر  يها خدا در خشم تلخ خودش نسبت به امت  نکهیتلخ شدن هست؛ ا ي واژه به معنا ن یا
و زهر استفاده شده که   شین  یضمن میواژه با مفاه نیا نیهمچن). 15: 1 ایغضبناك شد (زکر

   مرگباره!  شهیم خته یغضب خدا ر یکشنده است؛ وقت  یعنی

مقدس به  واژه در کتاب  ن یاستفاده شده. در واقع ا  د یواژه به عنوان مترادف خشم شد نیا
حمله   يهکه آماد نهیکه اونقدر خشمگ ادیم رون یب  ی وان یح ی نیب  يهاکه از سوراخ  یعنوان حرارت 

   خشم!   ي از رو دن یبا شدت نفس کش ، به کنهی شروع م وان یاون ح نکهیاست، استفاده شده! ا

  ي ه بشه! و گناهکاران در کور  ختهی قادر مطلق ر  ي ست تا توسط خدا که آماده  د یو غضب شد  خشم
   داغ و فروزان و در تنور غضب خدا خواهند بود! 

.  رسهیم جان یبه اوج ه جان، یه يه که به نقط یخشم  یعنیواژه  نی. امیرسی م  دیبه عهد جد  حاال
قرار    یطیتو شرا  تونهیم  شه، یم  یانسان عصبان   ی . وقتدهیوقت کنترلش رو از دست نم  چیخدا ه

  شه یباعث م نیو ا دهیکه کنترلش رو از دست بده. اما خدا هرگز کنترلش رو از دست نم  رهیبگ
   .  ک ی کامال حساب شده است؛ کامال درسته؛ کامال مقدسه؛ و کامال ضرور  نی بشه! ا  ناك غضبش ترس

  دی شد  یبه کار رفته که در غضب   يمرد  يه نان یخشمگ  يهادن یبه عنوان نفس کش  گهید  يه واژ  کی
هم هست که   ياگه ید يها. واژه میتفکر رو درك کرد نیا کنمی . فکر مکنهیرو دنبال م یدشمن

مقدس به  در کتاب  يادی مختلف ز ي هاکامال آشکاره که با واژه  ي هواژ ک ی نی بهتون بگم. ا تونمیم
  تونه یالماس نم ن یطرف ا  چ یو ه  دیالماس رو باال نگه دار  ک یکه   نه یمثل ا ییجورا ک ی  ؛کار رفته

داده؛ و غضب خدا   لیاطرافش رو تشک طیمح ياد یز  يهااون رو نشون بده. چون برش تیتمام
مفهوم   تونهینم  ياتک واژه   چیکه ه  ران ینسبت به شر  دهی و شد  ک یو چند ال  یهم اونقدر چند وجه

   . نهکاملش رو برسو

 داره؟  ییاهي بندغضب خدا چه دسته  اما

  18: 1 ان یاالن غضب خدا بر گناهکاران قرار داره! روم ن یهم نکهی«غضب او ماندگاره!» ا ک، ی
  ي حاال باال  نی !» بر گناهکاران ماندگاره! همشودی م ختهیغضب خدا بر گناهکاران ر رای: «زگهیم

   ! ادیهر لحظه بر اونها فرود ب   دیطوفان شد کی سر گناهکاران در حرکته و آماده است که مثل  

  ر یبه تصو  نطور یا  ن»ی خشمگ ي «گناهکاران در دستان خدا يه رو در موعظ  نی ادواردز ا جاناتان 
. در حال  زهیها فرو برکه انگار در هر لحظه غضب خدا ممکنه مثل شکستن سد بر سر اون   دیکش

  داره، ی رحمت او غضبش رو نگه م  شتریرحمت خدا غضبش رو عقب نگه داشته؛ اما هرچه ب   حاضر
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سرانجام   ی و وقت شهیم دتریو شد  دتر یو فشار شد شهیم شتریو ب  شتریکه رودخانه ب  نهیمثل ا
  کنهیو اونها رو غرق م  زهیری بر گناهکاران فرو م  یسونام   کی سد رحمت کنار بره، غضب خدا مثل  

   . پوشونهی و م

  ی : «خداوند شخص خون گهیم 6: 5! مزمور یبیمه  ریچه تصو  نه، یخدا از گناهکاران خشمگ نکه یا
.» خدا  یکنی کنندگان نفرت مبطالت  يه : «از همگهیقبلش م يه ی.» آداردی را مکروه م گرله یو ح

: «خدا داور عادل است و هر روزه  گهی م 11: 7غضبه! مزمور  ي باشه؛ چون او خدا نطور یا  دیبا
   .» شودی م ناكخدا خشم

کنه. به   يو االن آماده است که اونها رو داور  کنه؛یگناهکاران رو فراهم م يمقدمات داور  خدا
  يه !» ترجم دیکن می: «در مقابل پسر تعظگهیم 12: 2در مزمور  سیخاطره که مزمورنو نیهم

غضب او   رایز د، یهالك شو قیمبادا غضبناك شود، و از طر دی: «پسر را ببوسگهی م مزیج نگیک
   .» شودی م فروختها یبه اندک

غضب خدا از   رای: «زگهیقول کردم متر نقلکه قبل 18: 1 ان یغضب ماندگار خداست! روم نیا
غضب   ن ی! ا هیاي موضوع جد  نی مردمان!» ا یو ناراست ینیدی بر هر ب  شودی آسمان مکشوف م

  خته یغضب ر  ن یا  رندیکه بم   ن یکنند؟ هم  کاریچ  د یاالن هم بر سر گناهکاران قرار گرفته! با  ن یهم
   ! شهیم

در   ی مشخص يهاهم هست! زمان  بار»بت ینه فقط غضب ماندگاره بلکه «غضب مص نکه یا دوم
  ن یاز غضب اوست. ا ي ای تجل نیبر نوع بشر آورده و ا يد یشد يبشر هست که خدا داور خیتار
غضب خودش   ي از رو ی طوفان واقع  کی خدا  یرخ داد؛ وقت  7و  6 شیدای که در پ ه یاتفاق قایدق

   اش رو نجات داد. رو غرق کنه و فقط نوح و خانواده ان فرستاد تا تمام جه

خداوند بر سدوم و عموره، گوگرد و آتش، از  « 24: 19 شی دایسدوم و عموره، در پ ي داور  در
  د یاز آسمان آتش و گوگرد و اس د؟یرو تصور کن نیا دیتون ی.» مدیوند از آسمان باران حضورخدا

و تا   شدندی . اونها مثل کباب چنجه مکردی و مردم رو هالك م دیباری بر سر مردم م کی سولفور
   بشند!  ي وارد آتش ابد نکهیقبل از ا یحت  سوختند؛ی م مرگ به حد 

خدا و غضب   يداور  نیزادگان اونها رو کشت؛ ا رو بر مصر فرود آورد و نخست ایمرگ و بال خدا
  خیکه خدا در سراسر تار  یی های و قحط  های خشکسال   ی حت  م؛یادامه بد  می تون یم  نطور یاو بود. و هم

  بشر فرستاد. 
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  ی و حت دادندی از جانب خدا بود؛ چون اونها به کالم خدا گوش نم  ي د یشد ي داور  ن یا
  ی و به درست   ی پس خدا هم چکش رو به سخت  کشتند؛ی م  آوردندی که کالم خدا رو م  ییهافرستاده

چون با کالم خدا   م، یآماده شد يداور  يکه برا میهست یبگم که ما ملت خوامیآورد! و م نییپا
  . میکردی م یی خودنما

.  شهیم هدی غضب خدا در اصل کاشت و برداشت د یعن یهست!  »ی«غضبِ عقوبت نکهیا سوم
هم   یبرداشت کارند، ی و همه نوع فسادشون رو م  ی ناپاک ، یفساد اخالق ي گناهکاران بذرها یوقت

   در کاره! 

  ي ها ي مار یو انواع ب   دزی ا  ي ماریمثل ب   یات یاز غضب هست؛ همونطور که تجل  يای برداشت تجل   ن یا  و
 نکه یداره؛ ا وعیش شند، ی م یع یرطبیکه مرتکب اعمال غ یکسان  نیوجود داره که در ب  یمقاربت

که   ادیم ی خدا بر کسان  ی و زنان شهوت زنان رو دارند و غضب عقوبت رندیمردان م یمردان در پ 
  توان ی خدا را استهزاء نم د، یمده ب ی: «خود را فرگهیم 7: 6 ان ی. غالطکنندی رو نقض م  مشکال

جسم خود کارد، از   يهر که برا  را یدرو خواهد کرد. زبکارد، همان را  ی که آنچه آدم را یکرد. ز
   جسم فساد را درو کند.» 

   .» دیکه باد را کاشتند، پس گردباد را خواهند درو ی: «به درستگهیم 7:  8 هوشع

اجتماع،  کی فرهنگ،  کی شخص،  کیآشکار  یتوسط نا اطاعت  نیخداست. و ا یغضب عقوبت  نیا
بدون درو کردن عواقب   دیتون یکه شما نم کشهیشن م ي رو  ی ! خدا خطشهیکشور، آورده م ک ی

   . دیجلوتر بر

  کنهی آشکار م نطوریخودش رو ا نیوجود داره! غضب خدا همچن »ي«غضب واگذار  نکهیا چهارم
  کنه ی خدا اون رو رها م کنه، یرو رد م حیمس لی گناهکار مکررا معرفت خدا و انج نکه یکه بعد از ا 

   . کنهی نسبت به گناه واگذار م لشیو به تما

  ی حفط اون زندگ يبرا ی رات یتاث گهی رو به گناهانش بسپاره و د یوحشتناکه که خدا شخص نیا
که چون   رای. «زکنهیصحبت م ده، یندا م هاابان یحکمت که در خ يه دربار 24: 1نگذاره. امثال 

مرا    حتینص  ینکرد. بلکه تمام اعتنا    یخود را افراشتم و کس  يهاو دست   دی خواندم، شما ابا نمود
و چون ترس    دیشما خواهم خند  بتیمص  نیدر ح  زی. پس من ن دیمرا نخواست  خیو توب   دیمودترك ن 

  بت یشود استهزا خواهم نمود. چون خوف مثل باد تند بر شما عارض شود، و مص  ی بر شما مستول 
  کن یآنگاه مرا خواهند خواند ل . دیبر شما آ قیو ض یکه تنگ ینیمثل گردباد به شما در رسد، ح

. چونکه معرفت  افتی اجابت نخواهم کرد، و صبحگاهان مرا جستجو خواهند نمود اما مرا نخواهند  
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 خ یتوب   یمرا پسند نکردند، و تمام  حتیننمودند، و نص  اریرا مکروه داشتند، و ترس خداوند را اخت
خواهند    ریس  شیخو  ری رد، و از تداب خود خواهند خو  قیطر  يه ویاز م  ن، یمرا خوار شمردند، بنابرا

   شد.» 

ها ملصق شده است؛ پس او را  به بت  میگفت؟ «افرا یهوشع چ  قیاز طر میافرا  يه دربار خدا
هر چند خدا    رای: «زگهیم  24:  1  ان یجشن تموم شده! روم  د؛یها رو خاموش کن.» چراغ دیواگذار

:  24 يه یو شکر نکردند!» و معرفت خدا رو رد کردند! آ دیاو را چون خدا تمج ی را شناختند، ول 
  ي هاخود بدن   ان یفرمود تا در م  میتسل  ی را در شهوات دل خودشان به ناپاک  شان یا  زیلهذا خدا ن «

نمود!    میخباثت تسل  يهارا به هوس   شان یسبب خدا ا  نیاز ا : «26  يهیرا خوار سازند.» آ  شیخو
است   عتیرا به آنچه خالف طب یع یعمل طب زیشان ن که زنان  ی همون واگذاشتنه!] به نوع ن ی[ا

و چون روا نداشتند که خدا را در  : «28 يه یها! و بعد آخانم  ي همجنسباز  ی عنی » نمودند. لیتبد
به جا   سته یناشا يرا به ذهن مردود واگذاشت تا کارها  شان ی دانش خود نگاه دارند، خدا ا

   آورند.» 

برگشت به خدا وجود   يبرا ی راه  چ یه کنه، یرو رها م ی ملت ا یفرهنگ  ا یشخص،  ک یخدا  یقتو
و تو به راه   ریتو اون مس اندازمتی باشه، م گهیخدا م ؟يبر ریمس نی از ا يخوا ینداره! م

   ! ير یخودت م يهاانتخاب 

  ن ی که آخر یغضب یعنیآخر!  يغضب روزها یعنیوجود داره.  »یشناخت«غضب آخرت  نکهیا پنجم
  ي سایخداوند ع یعنیدرست قبل از بازگشت پسر خدا،  ره، یگیبشر رو در بر م خیساعت تار

به عنوان روز بزرگ غضب خدا، روز بزرگ غضب برّه، مشهوره.    خ یزمان در تار  نی آخر  ن ی. احیمس
 ن ینشآن تخت  ي از رو د یساز یو ما را مخف  دیفت ی«بر ما ب  گندی و م کنندی فرار م ها و اونها به غار

    ستاد؟»یا تواندی که م  ست یاست؛ و ک دهیغضب او رس میروز عظ  رایو از غضب برّه؛ ز

هست؛    19در مکاشفه    اهیکه سرود هللو  دیدون ی ! مگردهیبر م  یسیع  یخواهد بود، وقت  يروز   چه
مذبح   ر ی. شهدا زشهیم يباالخره غضب خدا داره جار  نکهیاز ا کنهی م يآسمان شاد یتمام  یوقت

:  گندی انگار که م  ؟»یکشی انتقام خون ما رو نم  یتا به ک   ا؟یخدا ی که «تا به ک ارندیبر م ادی خدا فر
   ! ری! تو خون اونها رو بگا یاونها خون ما رو گرفتند، خدا

  د یسف یو اسب  شهیز مدر آسمان با  ي خواهد اومد. در حیمس ي سایع يروز در بازگشت ثانو اون 
  ر یو حق هست و از دهانش شمش ن یکه بر اون اسب نشسته ام یو کس ادیم رون یاز اون در ب 
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آلود هست اما نه خون جلجتا، بلکه خون دشمنانش! و  اش خون و جامه ادیم رون یب  يزیت يهدو لب
   ! کنهیم مالیقادر مطلق پا يخدا  دیها رو با غضب شدو او امت   ره یارناپذبازگشت او انک 

  ش یدا یدر پ  ی ! طوفان جهان دهی جهان هرگز ند  نی از غضب خواهد بود که ا  ی شیبر گرده، نما  یوقت
   هست.    يکانون شاد کین ک یمثل پ شه، ی م ختهی آخر ر که در روز یبا خشم  سهیدر مقا  7

در جهنم   ي وجود داره. غضب جهنم! آتش ابد » ي«غضب ابد  نکهیمورد ا ن یششم و آخر اما
قطره   کی . اونها مشتاق دیشدگان عذاب خواهند کش. و لعن ستي هست. جهنم مکان آتش ابد

   آب خواهند بود که نوك زبونشون رو لمس کنه. 

خواهد بود که تا ابداآلباد    ی خواهد بود. سوزاندن دسته جمع   دن ییو دندان به هم سا  ه یگر  اونجا
و او   شند یغضب او انداخته م ي هادامه خواهد داشت؛ و گناهکاران در تنور خشم خدا و در کور

در آتش    د یملعونان، از من دور شو  ي : ادیرا گو   . «پس اصحاب طرف چپکنهیم  يغضبش رو جار 
   شده است.»  ایو فرشتگان او مه سیابل  يکه برا یجاودان 

  ي ه اچی : «و موت و عالم اموات به درگهیم  20:  14خواهند شد. مکاشفه    ي وارد مجازات ابد  اونها
مکتوب   اتیآتش. و هر که در دفتر ح يه اچ یدر یعن ی ، یاست موت ثان  نی آتش انداخته شد. ا

   .»  دیآتش افکنده گرد  يه اچینشد، به در  افتی

هرگز غرق نشم    یتصور کنم که در حال غرق شدن باشم، ول   نی تر از اوحشتناك   ي ریتصو  تونمینم
   آتش!  يه اچیتا ابد در حال غرق شدن باشم، در در نحالیبا ا

  ي رو  ی سیع ی! وقتبخش»یی هست. «غضب رهاهم  گه یغضب د ک یغضبه؛ اما  يآخر نیا گفتم
من و شما متحمل شد تا من و شما   يگناهان ما رو بر خودش حمل کرد، غضب خدا رو برا بیصل

   . میریقادر مطلق قرار نگ يو در معرض غضب خدا میهرگز محکوم نش

نفر غضب   کی جلجتا قدرتمند بود که هزاران نفر مصلوب شدند؛ و فقط  ب یغضب بر صل اونقدر 
چرا مرا    ، یااله   ، یزد: «االه  ادیفر  یس یبود که ع  میمتحمل شد. اونقدر عظ  بیخدا رو بر صل  يابد

    ؟» يترك کرد

شدگان در اون سه ساعت از ظهر تا سه بعد از ظهر شد؛ و گناهانم  که متحمل عذاب لعن یوقت
شد،    کی تار  ایکه تمام دن   یجهان برداشت، وقت  یرو از تمام   یک ی رفت! او حجاب تاررو بر خودش گ

   ! دیما زجر کش يبه جا بیصل يکه رو  یزمان 
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مورد بخشش خواهد   حی در مس ا یلعنت خواهد بود  ر یدر جهنم ز ا ی! هر انسان مه یخدا عظ غضب 
  دگان یما که برگز يخواهد شد. برا خته یبر هر شخص به خاطر گناهانش ر ي بود. اما غضب ابد

ما    يکه به جا  یشد؛ زمان   ختهیر  ح، یمس  يسا یما، خداوند ع  »يه ندیاون غضب بر «سَرِ نما  م، یهست
 .میآتش انداخته نش يه اچ یمن و شما هرگز به در تا  دیرنج کش
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