صبر خدا
اصطالح بسیار معروفی در بین ایرانیان هست که حتما همه ی ما آن را شنیده ایم و آن " صمبر ایم " اسمت ممی ام انی شمرح
زندگی پر از مشکالت و سختی های ای را در کتا مقدس بخ انی و بسیار باعث شگفتی است که ای چط ر ا انسمت آن هممه
عذا و مصیبت را ببیند و احمل کند! اما م ض ع جالب ار درباره صبر خدا است درواقم صمبر و احممل خمدا هماننمد قدوسمیت
نیک یی و حکمت خدا یکی از خص صیات مه خدا است به همان اندازه که قدوسیت خدا مه است و باید خدا را به خاطر آن م رد
امجید و ستایش قرار داد به همان شکل ه صبر خدا جزیی از کاملیت اوست و باید درباره ی آن اندیشید وقتمی کتما مقمدس را
مطالعه می کنی در بسیاری از بخشهای آن نشانه ی صبر و احمل الهی را می بینی بمدون در نرمر گمرفتن صمبر الهمی خیلمی از
م ض عات مه روحانی برای ما مفه م درستی نخ اهد داشت در بیشتر قسمت ها می بینی که صبر خدا همراه با رحمت خمدا در
یک جا ذکر شده است برای مثال :من خداوند هست خدای رحی و مهربان خدای دیرخش (خروج  )4::6یا خداوندا ا عمادل
بخشنده مهربان صب ر و رحی هستی (مزم ر  )68:54بنابراین یکی از شی ه هایی که خداوند رحممت خم در را بمه نممایش ممی
گذارد صبر و احمل او است اما صبر و رحمت خدا یک مفه م نیستند شاید سخت باشد افاوت بمین ایمن دو را درک کمرد امما بما
احقیق کاملتر در کالم خدا صبر و احمل خدا را به روشنی می بینی ما می دانی که خداوند نیک است و قسمتی از ایمن نیکم یی
مالیمت او است و جالب ا جه این است که هرچه نیک یی او عری ار است مالیمت او نیز عری ار می باشد ما نم نه کاممل ایمن
مالیمت را در عیسای مسیح می بینی کیست که مثل مسیح قدوس باشد و همزمان مانند مسمیح فمروان و بردبمارس پمر دیمر بمه
خش آمدن خدا مانند شاخه ای از رحمت او است و کالم خدا می گ ید :خداوند بخشنده و مهربان است او دیر غضبناک می ش د و
بسیار رحی است (مزم ر  )5:668رحمت خدا باعث می ش د که خداوند بدبختی مخل ق خ یش را ببیند و دلش به حال او س خته
و بر او رح کند در حالی که صبر خدا مالحره می کند و می بیند که این مخل ق در واق یک خطاکار یک گناهکمار اسمت و ایمن
صبر خدا هست که گناه و خطایی که باعث بدبختی مخل ق شده و همچنین باعث می ش د که این خطا ها و گناهان اداممه داشمته
باشد را احمل می کند اگر بخ اهی صبر خدا را واضح ار اعریف کنی می ا انی بگ یی آن قمدرت الهمی کمه خمدا بمرای کنتمرل
خ یش به کار می برد اا بت اند ما گناهکاران را احمل کرده و فعال مجازات نکند و م رد غضب الهی خ در قرار ندهد " خداوند دیمر
خشمگین می ش د ولی گناه را هرگز بدون سزا نمی گذارد (ناح م  )::6در این دنیای بمه گنماه آلم ده اشمخار قدرامنمد اغلمب
احساسات اند و شدید دارند و در اکثر م اق به م ض ع های مختلف اعصب و حساسیت شدید نشان ممی دهنمد و اگمر مما بما آنهما
برخ رد نامناسب داشته و یا باعث رنجش آن ها ش ی حاضر نیستند که به سادگی از ما بگذرنمد و آن رنجمش یما خطمای ک چمک
زیردستان خ د را به راحتی ببخشند قدرامندان این جهان امایل دارند قدرت خ د رابه نمایش بگذارند اما آن فرماندار و حاکمی که
بت اند احساسات و قدرت خ د را کنترل کند آن شخص در واق حاک بر خ د و زیر دستانش است خدا صب ر است و دیر به خش
می آید چ ن قادر مطلق است او همانقدر که بر مخل قات خ در قدرت دارد بر خ در نیز قدرت دارد در ایمن جما اسمت کمه مما
معنی و افاوت بین رحمت خدا و صبر خدا را درک می کنی با این که این مخل ق خدا است که از خصلت الهی صمبر خمدا بهمره
مند می ش د اما در واق صبر خدا برای خ د خدا است که مهاری بر اراده خ در باشد در نقطه مقابل رحمت خمدا فقمو و فقمو
برای مخل ق خدا است صبر خدا یک خصلت الهی است که باعث می ش د او رنجش ها ی بسیاری را متحمل ش د اما فم را انتقمام
نگیرد خدا چنان قدرامند است که ه قدرت اجرای عدالت را دارد ه قدرت احمل شرارت را به همین خاطر لغتی کمه در زبمان
عبری برای صبر و احمل استفاده می ش د به معنی " دیر خشمگین شدن" ممی باشمد " ام خمدایی بخشمنده و رحمی و مهربمان
هستی ا پر از محبت هستی و دیر خشمگین می ش ی "(نحمیا  )6::1و " خداوند بخشنده و مهربان اسمت او دیرغضمب و پمر
محبت است "(مزم ر  ) 5:6::البته منر ر در اینجا این نیست که احساسات خدا جریحه دار نمی ش د! خمدا از گناهمان مما متنفمر
است ولی اصل م ض ع این است که در حکمت و اراده الهی خداوند می خ اهد با کمال وقار و متانت و اعتدال رفتمار کنمد هممان
ط ر که شایسته نام پر جاللش است در زمانی که ق م اسراییل در صحرای سینا گناه می کند و خدا را به خش ممی آورد چنمان
که خدا به م سی می گ ید :اا به کی این ق م مرا اهانت می کنندس آیا بعد از این معجزاای که در میان آن هما کمرده ام بماز بمه ممن
ایمان نمی آورندس من ایشان را با بالیی هالک می کن و از ا ق می بزرگتر و نیرومند ار به وج د ممی آورم(اعمداد  )61-66 :66در
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این جا م سی به خصلت صبر و بردباری خدا رج ع می کند و می گ ید :التماس می کن قدرت عریمت را با بخشمیدن گناهمان مما
نمایان ساخته محبت عری خ د را به ما نشان دهی بر ما خش نگیر و ما را ببخش هرچند گفته ای که گنماه را بمدون سمزا نممی
گذاری (اعداد  )65-6: :66در این جا م سی برای ق م یه د شفاعت می کند همان ط ر که عیسای مسیح برای ما که به عن ان
نجات دهنده و خداوند به او ایمان داری شفاعت می کند م سی ه به خصلت صبرو بردباری الهی خدا پناه بمرد کتما مقمدس
می گ ید :چه می ش د اگر خدا بخ اهد با صبر زیاد متحمل کسانی ش د که م رد خش او ب ده و سزاوار هالکت می باشند و به ایمن
وسیله ه غضب خ د را نمایان سازد و ه قدرت خ د را مکش ف گرداندس(رومیان  )11:1پر در واق اگر خدا اشخار گنماه کمار
را بالفاصله مجازات و ناب د نمی کند دارد به این ارایب قدرت خ یش را به نمایش می گذارد و ایمن قمدرت هممان صمبر و احممل
خ در در برابر شرارت بشر ا ست ولی متاسفانه افراد شریر این خصلت صبر و بردباری خدا را گ نمه ای دیگمر افسمیر ممی کننمد "
وقتی خداوند گناهکاران را ف ری مجازات نمی کند مردم فکر می کنند می ا انند گناه کنند و در امان باشند "(جامعه  )66:5امما
کسی که چش دل بینا دارد این خصلت خدا را می پرستد و می گ ید :خدایا ا را شکر می کن که این چنین در برابر شرارت دنیما
صب ر وبردباری و به من و اشخار شرورفرصت می دهی اا ا به کنی طبق رساله رومیان با  68آیه  8یکمی از لقمب همای مهم
خدا این است که خدا خدای صب ری است خدایی که منشا فیض و صبر در ایمان داران است خدایی که در نهایت کمال خ د پمر
از بردباری است و این خدا می خ اهد که ما ه همان خصلت صبر و احمل را داشته باشی درکمالم خمدا ممی خم انی  :شمما کمه
برگزیدگان مقدس و محب خدا هستید خ د را به دلس زی مهربانی فروانی مالیمت و بردباری ملبر سازید (ک لسمیان )61::
و قتی که ندان کاری دیگران را می بینی و وس سه می ش ی که از آن ها بیزار ش ی یا از کسمی کمه مما را رنجانیمده اسمت انتقمام
بگیری به خاطر بیاوری که خدای قدوس و عادل با من و شما که خطاکار هستی چقدر بما صمبر و بردبماری رفتمار کمرده و مما را
احمل می کند و این باعث می ش د که با همان دیدی که خدا به مخل قات گنماه کمارر نگماه ممی کنمد نگماه کنمی و آن هما را
ببخشی البته ما نمی ا انی این ا انایی را به خ دی خ د داشته باشی بلکه باید با ایمان آوردن به عیسای مسیح خداوند به قمدرت
روح مقدس خدا آراسته ش ی اا مانند خدا عمل نمایی زمانی که ما به ط ر واضح صبر و بردباری خدا را در نحم ه ای کمه بما گنماه
کاران رفتار می کند می بینی چگ نه می ا انی بگ یی خدا بی انصاف است و به ما فرصت نمی دهد اا ا به کنی خم د مما چقمدر
حاضر هستی به کسانی که به ما بدی نم ده اند فرصت دهی اا عذرخ اهی کنندس اگر به ااریخ نگاهی بیاندازی یمک نم نمه بمارز
بردباری و صبر خدا را در داستان ن ح خ اهی دید به راستی که خدا بسیار صب ر ب د که به مردم زممان نم ح فرصمت داد کمه ا بمه
کنند و از هالکت ابدی رهایی یابند ولی این بشر گناهکار خدا و ن ح را که داوری خدا را م عره می کرد به بماد مسمخره گرفمت
ولی باز ه خدا صبر کرد و صبر کرد و انترار می کشید (اول پطرس  )1:::خدا برای  61:سال صبر کرد (پیمدایش  )::4در اممام
این مدت ن ح به آن ها هشدار می داد اما اعداد انگشت شماری ا به کردند بعدها که مردم به جای پرستش خدای خالق نه انهما
روی ب ه پرستش مخل قات او و صنعت دست انسمان ممی آورنمد بلکمه حتمی کارهمای شمرارت آمیمز بمرخالف امم ر طبیعمی انجمام
دادند(رومیان  ) 14-61 :6و همچنان به گناه و شرارت خ د ادامه می دهند با این حال باز به جای این که خدا فرمان غضب خ د را
صادر کند و چنین اشخار شرور را از میان بردارد و ناب د کند باز ه خدا می خ اهد به آن ها فرصت بدهد و کالم خدا می گ یمد:
در دوران گذشته او اجازه داد که جمی ملت ها به راه های خ د بروند درعین حال اعمال نیک خدا همیشه وج در را ثابت نم ده
است (اعمال رس الن  )6:-64 :66وقتی به صبر و بردباری خدا نسبت به ق م بنی اسراییل ا جه می کنی می بینی کمه چگ نمه
خدا خصلت صبر الهی خ د را به نمایش می گذارد او برای چهل سال ناسپاسی و غرغر آن ها را در بیابان احمل کرد وقتمی آن هما
وارد سرزمین م ع د شدند علیرغ هشدارهای پیاپی خداوند مبنی بر دوری جستن از رس و رس م ملت های شرور آن منطقمه آن
ها به بت پرستی روی آوردند ولی با این حال خدا آن ها را مجازات کرد ولی کامال ناب د نکرد بلکه برای آن ها کمک کننمده و رهما
کننده می فرستد زمانی که این ق م در گناه باقی می ماند و به شرارت خ د ادامه می دهد خدای قادر مطلق با صبر بی حد و اندازه
ار اجازه می دهد آن ها به اسارت بابل برده ش ند اما باز ه آن ها را به ط رکامل ناب د نمی کند در نهایت وقتی شرارت آن ها به
حدی می رسد که عیسای مسیح را که در ذات خدای پدر و از همه به او نزدیک ار ب د مصل می کنند چهل سال دیگر صبر ممی
کند قبل از این که اجازه دهد امپراط ری رم اورشلی را با خا ک یکسان کند! و آن ه زمانی ب د که خداوند بر کالمش بمه آن هما
نشان داد که ایشان الیق حیات جاودانی نیستند (اعمال رس الن  )64:6:واقعا که چه شگفت انگیمز اسمت صمبرو بردبماری خمدا در
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دنیای امروز ما مخص صا وقتی که به هرطرف که نگاه می کنی مت جه می ش ی مردم بما جسمارت در گنماه زنمدگی ممی کننمد
فرامین الهی مراب زیر پا گذاشته می ش د و مردم حتی به ط ر آشکار خدا را احقیر می کند و از او نفرت دارند اما با این حال خدا
آن ها را که این ط ر گستاخانه بر ضد او برخاسته اند بالفاصله نمی کشد و ناب د نمی کند (اعمال رسم الن  )66 :8 -:4 :6راسمتی
چرا خدا همان ط ر که نم نه های مختلفی مانند حنانیا و سفیره که دروغگ ب دند را ف را مجازات کرد اکن ن اشخار مغرور و خدا
نشناس را مجازات نمی کندس انها یک پاسخ هست و آن ه این که خدا با صبر زیاد کسمانی را کمه مم رد خشم او بم ده و سمزاوار
هالکت می باشند متحمل می ش د (رومیان  )11:1ای کار چنان این خصلت الهی بر ما آشکار ش د که قلب های ما را نرم کنمد و
وجدان ما را بیدار و حساس نماید و به ا به آمده و از خدای واقعی کمک بطلبی بهتر است زندگی خ د را بررسمی کنمی و از خم د
بپرسی چگ نه زندگی می کنی س آیا ما ه مثل دیگران دنبال راه های این دنیا هستی س مثل دیگران هیچ ا جمه درسمتی بمه خمدا
نداری و فقو برای ارضای خ استه های خ د زندگی می کنی س واقعا که خدای عریمی داری که این چنین صب ر و بردبار اسمت و
ما را احمل می کند اما ما چرا باید این صبر و بردباری خدا را ناچیز بشماری س ما که از آینده خ د خبری نداری از کجا ممی دانمی
چقدر وقت داری س االن زمان مناسبی است که به درگاه خدای قدوس و عادل که با صبر و بردبماری منترمر مما اسمت بمروی و از او
بخ اهی که در عیسای مسیح که برای گناهان ما مصل شد ما را ببخشد او که بی گناه وارد شد بی گنماه زنمدگی کمرد او کمه
آمد اا محبت خدا را به ما نشان دهد صبر الهی برای این است که من و شما به ا به آمده و از فیض خدا بهره منمد شم ی بیاییمد
این دع ت خدا را در عیسای مسیح بپذیری اا ما ه به خاطر ایمان به عیسای مسیح زنده صاحب حیات جاودان ش ی
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