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 غضب هللاعن وعظ ال
 نان لوسف�قلم ستی

، رسل من هللاللكتاب المقدس من قبل َرُجٍل مُ  الشرح العلنين الوعظ هو إقال المصلح السو�سري جون �الفن، "
دینونة هللا  �ل من ب منبر الخدمة األمینة اإلعالن عنالدینونة والنعمة". یتطلّ �ا حاضرً هللا نفسه �كون وفیه 

 وُتّقِسي، ُتعزي وتؤلم، ُتَخلِّْص وُتدین. لّینهللا هي سیف حاد ذو حدین تُ  ةونعمته. فكلم

ا من أكثر إشعاعً  رحمة هللا تجعل بر�ق جوهرةسوداء  رقیقة�مثا�ة خلفیة  هو اإللهيغضب عن الوعظ الن إ
شراًقا. روعة نعمته في الخالص أكثر إ للغضب اإللهي تسطع ةالداكن الخلفیة فبسببإضاءة عشرة آالف شمس. 

 ببراعة تجاه الخطاة.  ة نعمتهغضب هللا بر�ق رحمعن وعظ ال �عرض

 أ�ًضا �جب، هكذا بواق �قفون على جدران وأبراج القالع یبّوقون ُمحذّر�ن من �ارثة قادمةكما �ان نافخي األ
�كل جوانب ن �عظوا أ�جب على أولئك الذین �قفون على منابر الكنائس  .اظ إعالن مشورة هللا الكاملةعلى الوعّ 

ن أاظ فال �مكن للوعّ  عظیمة.سلطان غضب هللا ومحبته ال�ل من  والذي �شمل ،الحق في الكتاب المقدس
 . الهی� إ الزامً إبل  — للواعظ األمین اخیارً أبًدا لیس  هللاغضب  تناولن إ. لیعظوه�حلوا لهم  �ختاروا و�نتقوا ما

أصبح  عن الكثیر من المنابر المعاصرة. لقد اآلتیة غائبینونة هللا موضوع د یتناولالوعظ الذي  أن من المحزن 
نه أالكثیرون الیوم ��علن  .عن األمور ان لم �كونوا صامتین تمامً إلغضب هللا،  �قدمون اعتذارات �شأناظ الوعّ 

 تشو�هعن غضب هللا هو  التحّدث إغفالمحبِته. ولكن  لتعظیمغضب هللا  شأنن �قلل من أ�جب على الواعظ 
 أنه من عدم الرحمة االمتناع عن إعالن النقمة اإللهیة.لمحبته المدهشة. والغر�ب، 

 ةب ذلك. فكراهیة هللا للخطیتطلّ ت ةهللا المقدس یةشخص ،أوالً  ا؟جدً  االغضب االلهي ضرور�� عن وعظ ُ�عد اللماذا 
ضد  النشطةن غضب هللا هو قداسة هللا إ" آرثر بینك:. یؤ�د ةخالقیاألطبیعته �مال جزء أساسي من  يه

�ما األشرار.  نحو )١١: ٧(مزمور  "َ�ْسَخُط ِفي ُ�لِّ َیْومٍ وهو ") ٢٩: ١٢" (عبرانیین َناٌر آِكَلةٌ الخطیة". فاهلل "
 سیهلكولذلك فهو  .) وهو غاضب تجاه �ل ما یتناقض مع �مال شخصهِ ٧: ٤٥ثم (مزمور اإل أ�غضهللا أن 

  في یوم الدینونة.اة الخط) ٦: ٥(مزمور 

 منفصل. فألن هللا قّدوس، فهو �رهو  ،ومحبته ،ش قداستهیهمّ سال �غضب هللا و �علن ن أ�ل واعظ  ى�جب عل
�جب و  ،هو طاهر سر �كل مافهو �ُ  ،ن هللا محبة في ذاتهوأل خاطئ.كل تماًما ل ومعارض ،عن �ل خطیة
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ن �عاقب الخطیة التي تنتهك أن هللا �ار، فهو �جب ألهو غیر مقدس. و  ن �كره �ل ماأحتمیة الضرورة �ال
 قداسته.

كانوا  �سبب شرورهم المستمرةأنه  لمستمعیهم�استمرار أنبیاء العهد القد�م أعلن . ذلك تتطّلبنبیاء األا، خدمة ثانیً 
كثر من عشر�ن �لمة لوصف أ). لقد استخدم �ّتاب العهد القد�م ٤: ٤غضب هللا (إرمیا ألنفسهم  ذخرون ی

خرى فقد تحدث األنبیاء مرة تلو األ .مرة ٥٨٠�مجموع مختلفة  هاخدمت هذه الكلمات �أشكالغضب هللا، واستُ 
" (متى اْلَغَضب اآلِتيعن "نبي، یوحنا المعمدان، خر أ تحدثصور حیة في وصفهم لغضب هللا ضد الشر. و �
الغضب االلهي الذي من تمرة لمسیح �ان هناك سلسلة تحذیرات مسالشخص السابق للى إ). فمن موسى ٧: ٣

 غیر التائب.نسان ینتظر اإل

ي شخص آخر أأكثر من  اإللهيغضب الالمسیح تكلم عن من المدهش أن . ذلك یتطّلبوعظ المسیح  ،اثالثً 
" َناِر َجَهنَّمَ ر �سوع من "حذّ فقد في الكتاب المقدس. تحدث ر�نا عن غضب هللا أكثر مما تحدث عن محبه هللا. 

). و�بساطة �مكن ١٢: ٨" (اْلُبَكاُء َوَصِر�ُر اَألْسَنانِ حیث هناك " )١٣: ٧بدي (األ "اْلَهَالكِ ) و "٢٢: ٥(متى 
بعوا مثال المسیح في اتّ  إن ااظ المنابر حسنً . �فعل وعّ الدینونةنار جهنم و عن �ان واعًظا  المسیحن إن نقول أ

  وعظهم.

. فلو لم �كن هناك یدعونه. لقد تألم المسیح من غضب هللا ألجل �ل من ذلك یتطّلبمجد الصلیب  ا،را�عً 
ن �خلص أ. مما �جب ضالةالنفوس ال ناهیك عن خالص ،لى الصلیبإا لما �ان هناك حاجة لهی� إا غضبً 

ن الصلیب أنجد �الفعل  دئذٍ عنغضب هللا ضد أولئك الذین �ستحقون الدینونة  حقیقة ندركعندما  فقطالخطاة؟ 
 الصلیبن أ� ون فتخر �هناك الكثیرون من الذین �قفون على المنابر في هذه األ�ام  خبٍار مجیدة.أ�حمل لنا �شارة 

صلیب لوهذا تعدي وانتهاك ل اإللهي.غضب الن لم �كن أبًدا ما �عظون عن إ ،ما، ولكن قلّ خدمتهمهو مر�ز 
  نفسُه.

مرهم أ ن �علنوا �ل ماألزمین لذین ُ�ّلفوا مباشرة من المسیح �انوا مُ . فالرسل اذلكتعالیم الرسل  بتتطلّ  ا،خامسً 
الخطاة. ُ�حّذر بولس الرسول غیر المؤمنین من  ضد العادلةهللا  نقمة �ستلزم إعالن). وهذا ٢٠: ٢٨�ه (متى 

 ١" (ُیْنِقُذَنا ِمَن اْلَغَضِب اآلِتيالَِّذي وحده هو "ن المسیح أ) و�علن ٥: ٣" (رومیة َهللا الَِّذي َ�ْجِلُب اْلَغَضبَ "
ارِ " عنا �ًض أ). �تب �طرس الرسول ١٠: ١تسالونیكي  یِن َوَهَالِك النَّاِس اْلُفجَّ  �ما). ٧: ٣�طرس  ١" (َیْوِم الدِّ

من الواضح  ).١٦: ٦" (رؤ�ا َغَضِب اْلَخُروفِ یوحنا " وصف �ذلك). ٧" (یهوذا ِعَقاَب َناٍر َأَبِد�َّةٍ یهوذا "تناول 
 ضرورة الوعظ عن غضب هللا. أدر�وان ُ�ّتاب العهد الجدید إذن أ
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 فقد. الجحیمضد الخطاة الذین �ستحقون  اإللهي العادلغضب الإعالن  عن أال یتراجعوا�جب على الّوعاظ 
األنبیاء  ومثل ). وهذا الیوم یلوح في األفق.٣١: ١٧ الرسل (أعمال المسكونة �العدلا َسَیدیُن فیه عّین هللا یومً 

القادم ونلزمهم على المرّوع مؤمنین من هذا الیوم الن نحذر غیر أا �جب والرسل وحتى المسیح نفسُه، نحن أ�ًض 
  المسیح، القادر وحدُه أن �ُّخلِّص. نحوالفرار 

 

). وهو عضو هیئة التدر�س في خدمات OnePassionالد�تور ستیفن لوسان هو مؤسس هیئة خدمات وانباشون (
)، ومدیر لمعهد The Master’s Seminaryلیجونیر، ومدیر برنامج الد�توراه في الخدمة في �لیة الهوت (

 الوعظ التفسیري. وقد �تب أكثر من عشر�ن �تاً�ا.

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في األصل في مجلة 
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