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 صفات خدا 
 : قدّوسیت خدا 5درس  

 جِی. الوسون دکتر استیون  

  ی قتیحق ریگون یل  یعنی یسازمان خدمت  ن ی. اگر در امیپردازی خدا م تی جلسه به قدّوس ن یدر ا
از صفات خدا   یک یخداست. فقط  تی قدوس يه بزرگ دربار قت یحق نیداده شده باشه، ا  میتعل

  ت یو اون، قدوس  دهیرس  ی حدّ اعل  نی روز و شب و به ا  شه، یدر اطراف تخت او، روز و شب اعالم م
 : قدوس، قدوس، قدوس.  زنندی م ادیفرشتگان فر دیدون ی که م  طور خداست. همون 

اون رو سه مرتبه تکرار کنه. و در واقع حرف   د یبرسه، شخص با ی به حدّ اعل يز یچ نکه یا يبرا
از مخلوقاتشه، اما   کیاز کارهاش و هر  کیتر از هر که خدا قدّوسه، او قدّوس  نهیفرشتگان ا

هست.    تیسطح قدوس  نی او در باالتر  یعنیموجوداته؛    يه هم   ن یدر ب   نیتراو قدوس   شتر، یب   یحت
 کامالً قدوسه.   شاو خود 

  اد یشده. فرشتگان فر  زیبا تکرار دوباره و دوباره و دوباره متما   يفرد  صفت به طور منحصر به  نیا
رو   ن یا ندهیآ  يها: محبت، محبت، محبت، اگرچه خدا محبته، همونطور که در درس زنندی نم

هر چند که بدون شکّ خدا   قت، یحق قت، یحق قت، ی: حقزنندی نم ادی. فرشتگان فردید میخواه
.  ستي انتقام و داور  ي: غضب، غضب، غضب، هرچند که خدا خدا زنندی نم ادی. اونها فرقتهیحق

 : قدوس، قدوس، قدوس.  زنندی م  ادیبلکه فرشتگان فر

شناخته   تشیخدا در آسمان با قدوس ، ياگه یاز هر صفت د شیکه ب  میبگ میتون ی نظر من م به
القدسه.  در رابطه با خدا مقدسه. پسرش، پسر قدوس اوست. روحش، روح  زیشده. همه چ

که به   ی نی. سرزمونهی کالمش، کتاب مقدسه. معبدش، معبد مقدسه. کوهش، کوه مقدس صه
او مشخص   تیبا قدوس -آلفا و اُمگا  - در رابطه با خدا  زیچ مهمقدسه. ه نیقومش داد، سرزم

 شده.

: قدوس، زنندی م  ادیفرشتگان فر  یداره؟ وقت  ی دا چه مفهوم«قدوس» در رابطه با خ  يه کلم  پس
در رابطه با   زیدو مفهوم متما  ه، یداره؟ خُب، دو مفهوم اول  یتیچه اهم نی قدوس، قدوس، ا

  ي گر یو د هیاز اونها اول  ی کی واقعاً  یول  ه، یدو مفهوم اول  گمی خدا وجود داره. من م تیقدوس
خدا جدا شده و باالتر    ی عنی  ن ی. امیخدا شروع کن  تی قدوس  يیه با مفهوم اول   خوام ی . پس مهیثانو

 از خلقت خودش هست.  

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

2 

کردن،  میرو به دو قسمت تقس زیچ کیجدا کردن؛ قطع کردن؛  یعنی«قدوس» صرفاً  يه کلم
  ی عنیخدا از خلقتش جدا شده.    یعن یخدا    تیو جدا هستند. قدوس  زیدو طرف االن متما  نیپس ا

  ی در سطح تینهای. او به طور مشخص و ب میستیاو باالتر از خلقتش جدا شده. ما در سطح او ن 
 باالتر از ماست.  

باالتر از   ی. او برتر از ماست. او در مقطع زهیخدا باالتر از ماست. او از ما متما ی عنی تیقدوس
که   نهیشده، ا  دهیدر هم تن نی که با ا ي زی. و چته یتفکر قدوس نی ماست. او جدا از ما قدوسه. ا

 خدا متعاله.   نکهیاو واالست و برافراشته شده. ا

دستش،   ي کارها  یبا تمام   سهیفراتر از ما در جالل برافراشته شده. خدا در مقا  ار یخدا بس  نکهیا
. او باشکوهه،  تشهیشاهانه و شکوه و عظمت شکوه و جالل خدا در قدوس  يه دیا   نی . انهیترمیعظ

 چنانکه او باالتر از ما قرار داره. او با شکوه شاهانه ملبّس شده.  

  ي خدا   نیبا ا   سهیخداست. ما در مقا  تی مفهوم قدوس  ن ی. استکنندهرهیاش خ در جالل شاهانه   او
 . میهست زیناچ  يمتعال، صرفاً افراد

قدوس استفاده کرده و اون رو با   يه کلم نیهست که از ا ی اتیآ نیاز اول  یک ی، 11: 15 خروج
باالتر از ماست و با شکوه ملبّس    ار یمعنا که او بس  نیکرده، به ا  بیشکوه شاهانه ترک  يه دیا   نیا

  حاال   –مانند تو»   ستیک  ان؟یخدا   ان یخداوند در م  يمانند تو ا   ستی: «کگهیم  11:  15شده. خروج  
.  های شگفت  يهدهندانجام  ها، شیدر ستا زیانگرت یح ت»، یدر قدوس لی«جل  -دیگوش کن نای به

 بخشه. متعالش، کامالً الهام  تی خدا در قدوس یعنی  نیا

او   نصورتیدر ا م، یو کسل بش م یبکش ازهیو خم میخدا به او نگاه کن تی در قدوس میتون ی نم ما
اونقدر   زه، یانگجان یه زه، یانگرت یاست؛ او ح رکننده یمتح تشیچون خدا در قدوس م، یدیرو ند
  ره یکه به صفت او خ  زهیانگموجودات کوچک اعجاب   يبرا   نیباشکوهه که ا   تشیقدوس  یی با یدر ز

 که فقط به او تعلق داره تفکر و تعمق کنند.   یشکوه ر شده و د

او   یحضرت»، وقت  ای: «عُلمیگیاو م يه و صحبت دربار سیانگل يه ما امروز در اشاره به ملک مثالً
ملبّس شده.   یسلطنت  ياو با مالزمان احاطه شده  و با ردا  ی خودشه، وقت يه در قلع  ای در کاخ 

 خدا با جالل ملبّس شده، و با شکوه در تختش در باال نشسته.   نیاز ا  شتریب  ت ینهایب 

  ي ه او با ما فاصل  تیقدوس  گه، ی .» به عبارت دستین   ی قدوس   هوه ی: «مثل  گهی م  2:  2  لیسموئ  اول 
 رقابلیغ تشیکرد. او در قدوس سهیبا خدا مقا  شهیرو نم يزیچ چیکه ه يداره، به طور يادیز
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واال و متعاله؛   اری. او بسهمتاستی . او کامالً ب ست یکس مانند تو ن  چیهست. واقعاً ه  سهیمقا
خدا و در شکوه بر تخت نشستن رو با هم   تیقدوس  يه دیا نی ا 3: 22. مزمور باشکوهه اریبس
 .کنهی م بیترک

که   دهیا  ن ی.» دوباره، ايانشسته  لیاسرائ حاتیکه بر تسب يا  ، ی: «تو قدوس هستگهیم
  ن ی بر تخت نشستن خدا و واال و متعال بودن اوست. از ا  م، یتکر  د، یتمج  يه دهندنشان   تیقدوس

 او در جاللش، برتره.  نکهیا کنه، ی مطلق او هم اشاره م  تیحاکم  يه دیبه ا یلحاظ حت

که در اون    يمرد   يهنوشت  یي کتاب هست. من هرگز مطالعه  6باب    ایاشع   قت، یحق  نی ا  يه ژیو  متن
.  شیسال پ یلیبه خ گردهی. بر مکنمی اِسپرول، رو فراموش نم. یآر. س یعنی شناختم، ی زمان نم

کتاب رو باز کردم و فقط باب به باب مسحور شده بودم، در    نی که ا  ادمهی خدا.»    ت یکتاب «قدوس
که اون زمان به دنبال گرفتن   ادمهی. کردی رو باز م 6 ایصحنه از اشع  نی مخصوصاً ا او  کهیحال 

من همونجا به   ده، یم می مرد تعل نیکه ا  یی گرفتم که هر جا میخودم بودم و تصم يمدرك دکترا 
 مدرسه برم.  

فکر کنم به   نصورت یا  ریبود، در غ ارهی س نیمتحده بود و در ا االتیخوشحالم که او در ا یلیخ
من   ي متن رو باز کرد، برا نی که او ا یق یاما طر. نم یاو بش يتا نزد پاها رفتمی م  ياگه ید يه اریس

به   کهیقلبم بود، در حال   يه دهندوسعت   نیمن رو به زانو در آورد. ا  نیبود. ا  زیانگشگفت   اریبس
رو   يزیچ نیقرار گرفته بودم که قبالً چن ریخدا چنان تحت تأث بیمحض و مه تیخاطر قدوس

 تجربه نکرده بودم.  

.»  دمیپادشاه مُرد، خداوند را د يا یکه عز ی: «در سال دیشناسی متن رو م نی ، شما ا1: 6 ایاشع 
  ی سالگ  16که در سن  ياکرد. پسربچه  ییفرمانروا ل یسال بر اسرائ 52پادشاه، حدود  ي ایعز

  نشیسرزم شرفتیپادشاه شد و بر تخت نشست و اکثر دوران سلطنتش رو در سعادت و پ
  يه که چطور مستِ قدرت خودش شد و از غرور متکبران   دیدار  ادید. به  کر   ییسلطنت و فرمانروا

هجوم برد که ورود به اونجا    یی خودش کور شد. به معبد هجوم برد و با وجود مخالفت کاهن، به جا
 ممنوع بود و خدا او رو به جذام مبتال کرد.  

شد که در   ییوارد جا ایبحران بود که اشع  نیملّت شد. در ا رتیاو مُرد، باعث ُبهت و ح یوقت و
از پادشاه   ییای. رو دیتجربه بود که خداوند رو د  نیخدا بود. او به سمت خدا رفت. و در ا  یپ

 شاهان،شاه    نه، یب ی رو م  یق یپادشاه حق  ایبود. و اشع   یخال   لیبه او عطا شد. حاال تخت اسرائ  یقیحق
 .تسیاز خودِ خدا ن  ریغ   کسی او و  –االرباب  رب 
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که بر   دمی. خداوند را ددی د تشیاو خدا رو در شکوه واال و متعال قدوس د؟ی چطور خدا رو د او
  خ یمعنا که فعاالنه به عنوان خداوند حاکم مطلقِ تار   نی نشسته بود. او بر تخت نشسته به ا  یکرس

که   یپادشاه رو عزل کرده. کس نیکه ا  ی. کسکنهی که پادشاهان رو عزل م  ی. کس کنهیم است یر
  ینشسته بود.» در تعال  یبلند و عال  یکه بر کرس دمی. «خداوند را دکنهی او رو بلند م نیانشج

 و بلند.   عیرف  اریخود بس

 يتا حدود  د، یدون ی پادشاه، همونطور که م  کیپر بود.» عظمت    يو  يها از دامن  کلی«ه  گه، یبعد م  و
او بلندتر بود.   ي ردا يه. هرچه پادشاه بزرگتر بود، دنبال شدی م يریگاو اندازه يردا  يبا بلندا

  ي برا ییاو پُر شده. جا يردا يهبا دنبال  کلیپادشاه اونقدر باشکوه و حاکم مطلقه که کلّ ه نیا
  ت یو بر بشر خ یحاکم مطلق بر تار گانه ی او تنها و  ست؛ین  ی بیرق چیه يبرا  یی . جا ستیرقابت ن 
 هست.  

که مشتعل    ی«کسان   یعنیکلمه    نی ا  -   ن یسراف  کنه، ی نگاه م   ی آسمان   يهصحن  نی او به ا  کهیدرحال   و
خدا   يشون براخدا مشتعل هستند. اونها با حرارت  يبرا شون اق یدر اشت - و سوزان هستند» 

. کنندی سوزان نسبت به خدا احساس م  یآتش کترند، یکه به خدا نزد یمشتعل هستند. کسان 
و هرچه   د؛یریخدا قرار نگ یستیک بتیه ریو تحت تأث دی در حضور خدا باش دیتون ی شما نم 

  اق یواال و متعال هستند، شدّت اشت  يخدا   نیا  يواسطهی چنانکه اونها در حضور ب   شن، یم  کترینزد
 .شهیم شتریخدمت به خدا ب  ياونها برا يو عبادت و انرژ 

وجود   يجد ریپرستش غ چیه نجایوجود نداره. در ا یعالقگیو ب  یحال ی ب  يه یروح چیه نجایا در
خود رو   يشش بال داشتند، با دو از آنها رو  کیبودند، هر  ستادهیآن ا يباال نینداره. سراف

  ن یبودن در حضور چن  يبرا  ی. اونها حتکردندی کاملشون رو احساس م  یستگیناشا  پوشوندند، ی م
به نور تابانِ   ماًیمستق تونندی نم  یو حت پوشونندی خودشون رو م يرو یقدوس  تینهای ب  يخدا

 جالل پرشکوه او نگاه کنند. 

مقدس قدم گذاشت،   نیبر زم یوقت یپوشاندند، همونطور که موس یخود را م يهابا دو، پا و
که در حضور اربابش  ست ین  نیا  قیخادم ال  کی که  نهیا  يهدهندپاهاش رو پوشوند، که نشون 

تخت فرستاده بشند. اون دو   ي مشتاقانه آماده بودند که از سو کردند، ی باشه. و با دو، پرواز م
و اراده و کار خدا رو  و به جهان فرستاده بشن  افتهی  تیاند تا مأمور آماده کنندی م روازکه پ یبال 

 قدوس رو اجرا کنند.   ي خدا نی اند که دستور اانجام بدَن. اونها آماده 
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تخت خدا رو پوشونده    شد، ی پرستش که توسط دو گروه اجرا م  نیرا صدا زده... ا  ي گرید  یک ی  و
  ن ی زم  ی: «تمام گفتی در پاسخ م   گهیو بعد طرف د  وت»یصبا  هوهی بود. «قدوس، قدوس، قدوس  

و خادمان شاهانه در   یاو، مثل مالزمان سلطنت تیاز جالل او مملو است.» اونها با اعالم قدوس
 . کنندی پادشاه رو که بر تخت نشسته اعالم م  نی ا ت یمجلّل، قدوس يه آستان  نی کنار تخت در ا

  کی . قدوس جدا از ما. نیترتر، جدا شده . جدا شده، جدا شده نیترتر، قدوس قدوس  قدوس، 
مکاشفه و درخشش و ظهور    کهی. و در حال کنهی قدوس رو از مخلوقاتش جدا م  يخدا   قیشکاف عم

  تیقدوس  يه مملو از جالل اوست. جالل، مکاشف  ن یزم  یتمام  شه، یاز آسمان نازل م  تیقدوس  نیا
 اوست. 

  د یلرزیم  زد، ی که صدا مکه چطور اساس آستانه از آواز او    دی دار  ادی. و به  ستي اچه صحنه   نیا
چون لرزش و   ستیانفجار آتشفشان  کیمثل  یآسمان  يه صحن نیو خانه از دود پر شد. کلّ ا

ام.  شده   يداور  منبر من»    ي: «واگهیم  ایوجود داره. و اشع   یقدوس   يخدا  نیحرکت در حضور چن
 باشم.  یقدوس  تینهای ب  ي خدا نی ام که بخوام در حضور چنام، من لعنت شده من ملعون شده 

که  کردی و فرض نم  کردی نم سه یي خودش مقادر دوره و زمانه  ياگه یخودش رو با کس د ایاشع 
و   تینهای ب  تی قدوس اریاون شخص هستم»؛ او خودش رو با مع  ا یشخص  نی بهتر از ا ی «من کم

ام  شده  ی ام، من متالشام.» من تباه شده بر من که هالك شده ي. «وا دیسنجی مطلقا کامل خدا م
ام، چون  وا رفته  متیژاکت ارزان ق کی خدا مثل  نی من در حضور ا ام، ده یو از درون فرو پاش

 من مرد ناپاك لب هستم.

تو کالم خدا رو اعالم   يها. لب یهست  ینب کیعضو توست. تو  نیبهتر نیا ا، ی«اشع : میگی م ما
ناپاك لب هستم،  ي.» «من مردیهست ن یزم يخدا بر رو  ي . صدایخدا هست پوری. تو شکنهی م

  ی قوم ان یو من در م گهیفقط از اعماق قلبم سخن م میهاناپاك دل هستم. و لب يچون من مرد
   ؟یدون ی رو از کجا م  نی تو ا ا ی.» اشع کنمناپاك لب سا

  ي ه تجرب  ک یخدا  تیشدن به قدوس ره یاست.» خ دهیپادشاه را د وتیصبا  هوهی چشمانم  «چون 
که پطرس بعد از   ادتونهی. ارهی. ما رو به لرزه در مکنهی ما رو ذوب م  ن یهست. ا کنندهران یو

 .  ستادهیقدوس ا  يمتوجه شد که در حضور خدا  ير یگیماه يهمعجز

  ي ه ریدر جز وحنایکه  ادتونهیانسان گناهکارم.  کی خداوند؛ چون من  يگفت، دور شو از من ا  او
رو که با او صحبت   یو برگشت تا کس کردی که از پشت سر صحبت م دی پطمس اون صدا رو شن

: او مثل مُرده نزد گهیم  17 يیه. و آدید تشی رو در قدوس افتهیجالل  حیو مس نهیبب کردی م
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حواسش   کدفعهی شد. او  هوشیاو از هوش رفت. او ب  ؟ یچ ی عنی ن یا دیدون ی . ماداو افت ي پاها
 خدا.  تیرو از دست داد به خاطر فقط نگاه کردن به قدوس 

.  میشدی م هوش یما ب  يه مکان ظاهر بشه، هم  ن یدر ا  تشیبا قدوس خواستی خدا م اگر
  افتهیبدن جالل  دیبا م، یریبه آسمون م یکه وقت نهی. به خاطر هممیتحملش کن  میتونستی نم

و پرجالل در   بیقدوس، مه يخدا نیبه ا میبتون  یتا حت  افته، یبا چشمان جالل  م، یداشته باش
  ت ی قدوس يیه مفهوم اول  نی . امیسوزی مثل خاکستر در حضور او م نهوگر میآسمان نگاه کن

 خداست.  

خدا قائل    ت یقدوس  ياحترام رو برا  ن یشتریحالت بوده که ب   نیتري در قو   ی زمان   شهیهم  سا یکل  و
بوده که   یی هاحالت بوده، زمان  ن یترفیدر ضع  سا یکه کل ی حساس ي هاها و لحظهبوده. و در زمان 

رو   زیو همه چ ارهیخدا رو از دست داده. و خواسته خدا رو به سطح ما ب  يعمود تیحّس قدوس
بدون    ی حت  ای حالت بوده،    ن یترفیدر ضع   سا یکه کل  هیزمان   ن یبا خدا بسازه. ا  ی افق   يه رابط  نوع  ک ی

 تولد تازه بوده. 

دوم به   يه که من در مرحل یو مفهوم  ه یو متعال خداست. مفهوم ثانو بی جالل مه ه، یاول  مفهوم 
و نقص   بیاز ع ي. او عار گناههی او ب  نکهیاو. ا یاخالق  ياوست. برتر ی کمال اخالق  گم، یشما م
او کامله.   يهاي داور  ی کامله. تمام ماتشیتصم ی . تمامبهیعی ب  هاشقیطر  ی. او در تمام هیاخالق

 مقدس و کامله.   ، یو عال  میعظ يدر مورد خدا  زیکامله. همه چاحکام او مقدس و  یام تم

شورش    کی   کنه، یاو به گناه و شرارت و خطا نگاه م  ی . وقتشهیخشنود نم  یاو از ناعدالت  ن، یبنابرا
قدس خود است... چشمان   کلی : «خداوند در هدیفرمای در درون او هست. کالم خدا م  یاخالق
.»  داردی و ظلم دوست، جان او نفرت م  ری... از شردیآزمای را م آدمیبن يو ي هاپلک نگرد، ی او م

  ی را هالك خواه ان ی. دروغگویکنی کنندگان نفرت مي بطالت : «از همه میخون ی م 5در مزمور 
 . داردی را مکروه م  گرله یو ح یساخت. خداوند شخص خون 

باشه. او قدوسه    تفاوتینسبت به گناه ب   تونهی قدوسه، نم  تینهای ب   ياو خدا  نکهیبه خاطر ا  فقط
  ن ی. اشهیخشنود م حیمس  ي سا یبا پسرش خداوند ع یو تطابق اخالق  یو عاشقِ عدالته. او از پاک

وجود   دیوجود داره که تا ابد با ییجدا کیاو و ما  نی. ب بهیمه تشیماست. او در قدوس يخدا
  ی س یشدگان با خون عتخت او و ما به عنوان شسته  نیب   ییجدا   کی در آسمان    یباشه و حت  اشتهد

  - قدوس خواهد بود  ي وجود خواهد داشت، او تا ابد خدا  م، یاشده  دیاعصار بازخر  یکه از تمام 
 و مستقل خواهد بود.  زیمتما
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