قدوسیت خدا
آیا تا به حال به این اندیشیده اید که ما با این وضعیت درونی  ،که پر از چیزهایی استت کته خمدمتام هت آم را دوستت
نداری  ،چگمنه می تمانی به حضمر پاک و مقدس خدا راه یابی ؟ کالم خدا می گمید ":کیست ای خداوند که از تم ختم
نداشته باشد و کیست که تم را جالل ندهد؟ زیرا تم تنها مقدسی("...مکاشفه  .)5::4واقعا که فقط خدا است که مستتق و
ابدی و مقدس است.اغلب در کالم خدا می بینی که خدا" ای خدای مقدس "خطاب می شمد .به این دلی است که خدا
در ک وجمدش پاک و بی عیب و عالی است و ما قدوسیت کام را فقط و فقط در خدا می تمانی ببینتی  .در ختدا حتتی
سایه ی گناه ه نیست .کالم خدا می گمید ":خدا نمر است و هیچ ظلمتت در او نیستت(".اول یمحنتا  .)4::ختمب استت
بدانی که در واقع قدوسیت جز اساسی ماهیت و المهیت خدا است .ما نیز باید همراه با کالم خدا بگتمیی " کیستت ملت
تم عظی در قدوسیت"(خروج  .)::::4به خاطر همین ما در کالم خدا می خمانی که می گمیتد ":چشتمام تتم(ای ختدا)
پاک تر از آم است که بر گناه بنگرد(حبقمق  )::::بسیار جالب است که همانطمر کته قتدرخ ختدا درستت در نقطته ی
مقاب ضعف مخلمق قرار گرفته است به همین ترتیب ه قدوسیت خدا در مقاب ذاخ گناه آلمد انسام قرار گرفته استت .
همام طمر که حکمت خدا به طمر کام مبرا از کمچکترین نقص و عیبی است به همین ترتیب ه قدوسیت خدا مبترا از
کمچکترین عیب اخالقی و نقص و آلمدگی است  .خدا از همام اول تاکید مخصتم بتر روی قدوستیت ختمد دارد .متی
تمام این گمنه گفت که قدرخ  ،دست و بازوی خدا است ،دانش ،چشمام خدا است ،رحمت دل خدا است ،ابتدیت  ،بقتای
خدا است و در نهایت  ،قدوسیت ،زیبایی خدا است .برای کسانی که از گناهام خمد آزاد شده اند ،قدوسیت و پتاکی ختدا
زیبایی خدا را جلمه گر می سازد .در کتاب مقدس ما با اصطالحاتی مانند" نام مقتدر خدا" یا "نام دانای خدا" روبرو نمتی
شمی در حالی که اغلب واژه " نام عظی خدا" را می بینی ولی از همه بیشتر اصطالح " نام قدوس خدا" را می ختمانی .
چرا؟ به این دلی که عنمام " خدای قدوس" واالترین لقبی است که شایسته خداونتد استت .ایتن کاملیتت ختدا  ،کته او
قدوس است بیش از هرواژه دیگری در حضمر خدا ،آم ه به صمرخ جدی اعالم می شمد .ما در هیچ جای کتاب مقتدس
با تکرار" خدا رحی  ،رحی  ،رحی است" یا " خدا کری  ،کری  ،کری است" یا حتی " خدا محبت ،محبت ،محبت است"
روبرو نمی شمی  ،با این که کالم خدا به صراحت می گمید :خدا محبت است .اما ما در کالم خدا می خمانی که فرشته هتا
در حضمر خدا ،خدا را "قدوس ،قدوس ،قدوس" خطاب می کنند .چرا؟ چمم قدوسیت خدا بتیش از بقیته ی خصمصتیاخ
خدا حائز اهمیت است و ما باید به این خصمصیت خدا تمجه مخصمصی داشته باشی  .خدا خمدش ایتن خصمصتیت را بتا
اهمیت خاصی به ما یادآوری می کند و ما در کالمش می خمانی که می گمید ":به نام مقدس ختمد وعتده دادم و هرگتز
آم را باط نخماه کرد("...مزممر  .):4:53چرا خدا به قدوسیتش قست متی ختمرد؟ چتمم قدوستیت ختدا بتیش از هتر
خصمصیت دیگری نمایانگر کاملیت خدا است و به همین خاطر است که ما در کتالم ختدا تشتمیی متی شتمی کته ":ای
عزیزام خداوند ،او را ستایش کنید! نام مقدس خداوند را بستتایید(مزممر  )5::4و ایتن کته متا بایتد " در لبتاس تقتمی و
پرهیزکاری  ،به حضمر خدا بروی  (".مزممر  )::::4همام طمر کته قتدرخ ختدا بته خصتائص ختدا تمانتایی متی دهتد ،
قدوسیت خدا ه به خصائص خدا زیبایی می دهد .اگر قدوسیت خدا آلمده وخدشته دار شتمد بقیته ی خصتائص او شت م
خمد را از دست می دهند ،درست مانند این که خمرشید نمر خمد را از دست بدهد  ،اگر اینطمر شمد  ،پس حرارخ ،قدرخ
و نیروی حیاخ بخش خمد را ه از دست می دهد و دیگر نمی شمد به آم گفت :خمرشتید .همتین طتمر در متمرد ختدا،
عدالت خدا ،عدالتی است مقدس ،و حکمت او نیز مقدس است ".در وصتف خداونتد بسترایید ،زیترا دستت تمانتا و بتازوی
مقدسش او را پیروز ساخته است(".مزممر )::35ه چنین حقایی خدا یا وعده های خدا مقدس است  ":خداوند وعتده ی
مقدس خمد را به بنده ی خمیش ابراهی داده بمد که نس او را برکت دهد"(مزممر  .)50::44باید تمجه داشت که حتتی
در نام خدا که نشانه ی خصمصیت خدایی مقرر شده است همراه بتا قدوستیت ختدا هستت " .ای جتام متن ،خداونتد را
ستایش کن! ای تمام وجمد من  ،نام مقدس او را ستایش کن!(مزممر  .):::4:ممکن است این ستمال پتیش آیتد کته متا
چگمنه می تمانی قدوسیت خدا را ببینی ؟ اوال قدوسیت خدا را در آم چه انجام داده است می تمانی ببینی  .تمام راه ها و
کارهای خداوند با عدل و مقدس است(مزممر .):5 -:1 :45از دست خدا هیچ چیز به غیر از آم چه عالی استت بتر نمتی
1

آید .پس قدوسیت د ر واقع طریی کار خداوند است .از همام ابتدا زمانی که خدا دنیا را آفرید" آم گاه خداوند به آم چته
آفریده بمد نظر کرد و کار آفرینش را از هر نظر عالی دید(".پیدایش  .)::::و نیز " خدا انسام ها را خمب و راست آفریتده
است(".جامعه  .)03:1در واقع می گمید :خدا انسام را شبیه خمد آفرید(پیدایش  .)0:::خدا حتی فرشته هایی را هت کته
سقمط کردند پاک خلی کرده بمد ،چمم کالم خدا می گمید  ":خدا فرشتگانی را که مقتام واالی ختمد را حفتک نکردنتد و
مکام اصلی خمد را ترک نممدنتد در تحتت ظلمتت و در زنجیرهتای ابتدی نگته داشتته استت تتا در روز داوری محکتمم
شمند(".یهمدا  ):و در باره شیطام ه می خمانی که کالم خدا می گمید":از روزی کته آفریتده شتدی در تمتام کارهایتت
کام و بی نقص بمدی تا این که شرارخ در تم راه یافت(".حزقیال  .):4:05قدوسیت و کمال خدا نته تنهتا در آم چته او
خلی کرده است آشکار است بلکه ما قدوسیت او را در احکامش ه می بینی .احکام خدا هر گناهی را به هر نحمی که می
خماهد باشد محکمم می سازد .حال می خماهد کبیره باشد یا صغیره .می خماهد یک تصمی فکری باشد یا ضتایع کتردم
بدم تمسط انجام گناه .می خماهد خماهش مخفی درونی باشد یا عم آشکار آم .در نظر خدا گناه  ،گناه است و در مقاب
قدوسیت خدا هیچ تخفیفی برای گناه معین نشده است.به همین دلی است که کالم ختدا متی گمیتد ":احکتام ختدا بته
خمدی خمد مقدس است ،تمام احکام  ،مقدس و عادالنه و نیکم است (".رومیام .):0:1بله فرامین خدا راستت استت و دل
را شاد می سازد ،اوامر خداوند پاک است و بصیرخ می بخشد .قمانین خداوند قاب احترام و نیکم است و تا ابد برقترار متی
ماند .احکام خداوند تماما حی و عدل است (".مزامیر  .)3-5 ::3خدا به خاطر قدوسیت خمد از هر گناهی متنفتر استت و
فقط آم چه را که با احکامش مطابقت دارد می پسندد و از هرچیز که بر خال احکامش باشتد بیتزار استت" .خداونتد از
اشخا کجرو نفرخ دارد(".املال  ):0::و "از نقشه های پلید متنفر است (".املال  .)0:::4پس نباید جای تعجب باشتد
که خدا گناه را مجازاخ می کند چمم خدا خدای قدوس از گناه متنفر است .غیر ممکن است که گناهی باشد که مستحی
جریمه نباشد .به خاطر همین اجداد ما  ،آدم و حما به خاطر نا اطاعتی از یک حک خدا از حضمر خدا در باغ عتدم رانتده
شدند .اکنمم نیز همه ما چمم از ذاخ آدم و حما هستی طیبعتا و ذاتا از خدا دور هستی  .پس اکنمم تکلیف متا چیستت؟
تمجه کنید که خدا می خماهد ما را ببخشد ولی به خاطر قدوسیتش نمی تماند گناه را بی سزا بگتاارد ،پتس دوبتاره متی
پرسی تکلیف ما چیست؟ تکلیف این است که شخص گناه کار فقط و فقط به خاطر این که کس دیگری جریمته گنتاه را
داده است بخشیده می شمد ،چرا؟زیرا کالم خدا می گمید ":بدوم ریختتن ختمم ،آمترزش گناهتام میستر نمتی شتمد(".
عبرانیام  )00:3متاسفانه به این دلی که بشر از بدو تملد نفسانی است به طمر کام متمجه قدوستیت ختدا نمتی شتمد و
فکر می کند که در هر حال رحمت خدا به هر شکلی شام حال همه می شمد ،به خاطر همین طرز فکر استت کته کتالم
خدا می گمید(":شما) فکر کردید من ه مانند شما هست !"(مزممر  )0::44و این نمع طرز تفکر متاسفانه باعث می شمد
که اکلر عزیزام خدا را طبی طرز فکر خمدشام تجس کنند و بر طبی همین نمع افکار ه زندگی کنند و در انماع و اقسام
گناهام باقی بمانند در حالی که خدا می گمید جریمه گناه مرگ است(.رومیام  .)0:::قدوستیتی کته جزخصتایص الهتی
است بسیار با آم چه ما می پنداری تفاوخ دارد .قدوسیت خدا کام کام است .قدوسیت خدا ماورای تمانایی انستانی متا
است که بتمانی به آم دسترسی پیدا کنی  .اکلر ما فکر می کنی گناه فقط در انجام جنایاخ خا است و بترای تستکین
وجدام خمدمام به جای گناه از کلماخ "اشتباه" و "نقص" و " ضعف" استفاده می کنی در واقع ما سعی می کنتی کته
که به نحمی گناه خمد یا دیگرام را تمجیه کنی  .اما خدای قدوس و قادر مطلی مانند ما فکتر نمتی کنتد  ،او عمتم نتمروز
نیست که زیرسبیلی گناهام ما را رد کند وبدوم جریمه و تاوام همین طمری ما را ببخشاید و بگمید  :خب حتاال اشتکالی
ندارد ،خیر این طمر نیست ،خدای واقعی خدای قدوسی است  ،در کالم خدا می خمانی که می گمید ":تم خدایی نیستتی
که گناه را دوست بداری و شرارخ را تحم کنی .تم از همه ی بدکارام نفرخ داری (".مزممر  .)4-5 :4متاسفانه بشتر بته
خاطر نفس گناه آ لمد خمیش به چنین خدایی اعتقاد ندارد و ناراحت می شمد اگر درباره خدایی که این طمر قدوس است
صحبت شمد .بشر گناهکار دوست ندارد درباره ی قدوسیت خدا آم طمر که کالم ختمدش دربتاره اش صتحبت متی کنتد
تجس کند ،قدوسیتی که ایجاب می کند جهنمی واقعی و دریاچه ی آتشی برای عااب ابدی گناه کارام طرح ریزی شتده
باشد .ه چنین ما قدوسیت خدا را در صلیب عیسای مسیح می بینی  .ممکن استت ایتن ستمال را بیرستید کته چگمنته
قدوسیت خدا را می تمام در صلیب عیسای مسیح دید؟ مگر عیسای مسیح بر صلیب نرفت تا زجر بکشد ،چه قدوسیتی را
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می تمام بر صلیب دید؟! اوال صیلب مسیح به طمر خیلی جدی و شگفت انگیزی قدوسیت بی حتد و حصتر ختدا و نفترخ
خدا را نسبت به گناه نشام می دهد .چقدر گناه باید در دید خدا نفرخ انگیز باشد کته ختدا گنتاه را تتا نهایتت بته بهتای
مصلمب شدم عیسای مسیح مجازاخ کند .هیچ مجازاتی که این دنیای شرور قرار است ببیند و تجربه کند به پای آم چته
که خدا با ریختن غضب خمد بر عیسای مسیح بر روی صلیب انجام شد دیده نشده و دیده نخماهتد شتد .در واقتع صتلیب
عیسای مسیح و مصلمب شدم عیسای مسیح که ذاخ الهی داشت نمایانگر نفرخ بی حد و حصتر ختدای قتدوس از گنتاه
است .قدوسیت الهی خدا در مقاب گناه بشر ،آم طمر که خدا در عااب مسیح دلبندش بر روی صلیب دیده متی شتمد در
هیچ زمام دیگری دیده نمی شمد .ما به طمر واضحی این قدوسیت را در آم چه که مسیح بر باالی صتلیب فریتاد زد متی
بینی که چه طمر به خاطر دریافت جریمه گناه عیسای مسیح  ،یکیارچه منظره ای شد که حتی ختدا ،صتمرخ پتر مهتر
خمدش را از عیسای مسیح بر می گرداند .ما در کتاب مقدس می خمانی که عیسای مسیح بر باالی صلیب فریاد می زند
 ":ای خدای من ،ای خدای من ،چرا مرا ترک کرده ای!"(مزممر  .)::00وما می تمانی در صلیب قدوسیت خدا را بته حتد
اعلی ببینی و متمجه می شمی که خدا چقدر از گناه نفرخ دارد .اما به این دلی که خدا قدوس است ما نمتی تتمانی بته
هر شکلی که می خماهی ممرد قبمل او قرار بگیری و از گناهانمام پاک شمی  ،ما ناپاک هستی و او پاک پتاک استت .آیتا
تاریکی می تماند با نمر زندگی کند؟آیا پاکی می تماند از ناپاکی لاخ ببرد و خمشش بیاید؟البته که نه .حتی بهترینتی کته
بشر گناهکار می تماند ارا ئه دهد آغشته به بدی های خمدش است .درختی که فاسد است نمی تماند میمه خمب بدهد .اگر
خدا اجازه بدهد چیزی که مقدس نیست به حضمر مقدسش بیاید ،کاملیت خمد را خدشه دار میکند .و غیر ممکتن استت
که خدا اصالت خمد را از دست بدهد .به راستی که باید خدا را شکر کرد کته ایتن ختدای قتدوس  ،ختمدش آم چته کته
قدوسیتش ایجاب می کرد با ف یض عظمیش این قدوسیت را در عیسای مسیح فراه کرد .هر شخص گناهکتاری کته بته
عیسی مسیح پناه برده در او پناهگاه و ملجا پیدا کرده .خدا را برای فتیض پرشتکمهش شتکر وستیاس بتاد کته متا را در
عیسای مسیح پایرفته است (.افسسیام .):::کالم خدا می گمید :تم در میام مقدسین ممرد ستایش هستی ،آنام با تترس
و احترام گرداگرد تم ایستاده اند(.مزممر  )1:53ما باید خداوند را ستایش کنی و در پیشگاه او به ختاک بیفتتی چتمم او
مقدس است(.مزممر  .)4:33ما باید با ترس و احترام خداوند را عبادخ کنی (مزممر  " . )0:::کسانی کته مراختدمت متی
کنند باید حرمت قدوسیت مرا نگاه دارند("...الویام  ):::4هرچه قلب ما بیشتر متمجه حرمت و قدوسیت خدا متی شتمد،
خدا ه تقرب ما را به خمدش بهتر و بهتر می پایرد .چمم خدا قدوس است ما ه باید مشتاق باشی که شبیه او بشتمی .
او به ما این طمر فرمام داده :شما باید پاک و مقدس باشید زیرا من پاک و مقدس هست (.اول پطرس  )::::در هتیچ جتا
در کالم خدا از ما خماسته نشده که مل خدا قدرتمند باشی یا مل خدا از همه چیز آگاه باشی  ،ولی از ما خماسته شتده
که مل خدا پاک و مقدس باشی  .کالم خدا می گمید ":چنام که خدایی که شما را خمانده است پاک استت شتما نیتز در
تمام رفتارتام پاک باشید (".اول پطرس  .):4::حال فکر می کنید که ما چگمنه مقبمل خدا می شمی ؟ نه با تمجید هتای
آم چنانی  ،نه با انجام اعمال ماهبی با ابزارهای شیما ..هیچ چیزی ما را مقبمل خدا نمتی کنتد مگتر وقتتی کته بتا روح و
زندگی پاک همانند خمدش زندگی می کنی  .ولی چمم فقط و فقط و فقط خدا سرچشمه این نمع پاکی و قدوسیت است
ما با تمانایی خمد نمی تمانی چنین زندگی ای داشته باشی مگر با ایمام آوردم به عیسای مسیح که ما را از گناهام پتاک
کرده و نیکی مطلی خمد را به حساب ما گااشته است ".کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد ،هتر آم چته کته
کهنه بمده درگاشت و اینک زندگی نم شروع شده است .این ها همه از طر خدایی است که به وسیله ی مسیح به جتای
این که گناهام ما را به حساب آورد ما را با عیسای مسیح مانند خمد خدا کامال نیک نممده استت(".دوم قرنتیتام :1 :4و
:5و 04و .)0:
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