
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

 قدوس اهللا 
 ستيفن لوسانبقلم 

  فهو  . فيه َ�ِلُّ لُكُّ ِمْلِء الالهوت ، و� اكمل بال حدود و�شلك اكمل�ربنا لقب "قدوس اهللا" أن الرب �سوع قدوس 
عن اخلطاة ألنه    منفصل ص اخلطاة، لكنه، يف الوقت ذاته،  ويلك العظمة واجلالل. هو اذلي نزل من ُعاله يلخلِّ   متسامٍ 

دوافعه    .ذهنه قدوس   .شخصه قدوس   .مقدسة  طبيعتهبال خطية، و�ال أي الئمة أو عيب؛ فهو اكمل يف مجيع طرقه.  
  ة من هامة رأس األقنوم اثلا� يف اذلات اإلهليَّ   .مقدسة  أحاكمه  .طرقه مقدسة  .أفعاهل مقدسة  .أقواهل مقدسة  .مقدسة

 وجبوهره مساٍو هللا اآلب يف القداسة.  ،و��يانه ،وحباهل ،و� ذرة فيه ،حىت أمخص قدميه

، � تتعلَّ 
ً

ق مفهوم القداسة باالختالف اجلوهري بينه  ق "بالتسا�" أو "االختالف". يتعلَّ ما � قداسة اهللا؟ أوال
ا. ولكونه الاكئن غ� املحدود فوقنا، فهو ه عنَّ ه العظيم. فهو فر�د يف تم�ُّ جالهل الفائق، وسموِّ  ةالقداس�شمل و�يننا. 

لَِهةِ اَمْن ِمثْلَُك بَْ�َ وحده املستحق لتسبيحنا وعبادتنا. اكن قد �ساءل موىس قائًال: "
ْ

ا يِف   آل ؟ َمْن ِمثْلَُك ُمْعزَتًّ يَا رَبُّ
َقَداَسِة،ا

ْ
ا بِ  ل

عرف أن  فقد فهذه � القداسة اليت أدر�ها إبليس؛ ). ١١: ١٥(خروج " َصانًِعا َعَجائَِب؟ لتََّسا�ِيِح،ا َ�ُوفً
 والفائق يف السماء وىلع األرض.  ،واملرتفع ،الرب �سوع هو العايل

د  ا يف مجيع طرقه. لقد شدَّ ق بطهارته الفائقة و�ماهل اذلي بال عيب. فاهللا بال لوم أو عيب أخالقيًّ ثانيًا، � تتعلَّ 
"قدوس   : ة بقوهلر هلا بصفتها أحد ألقاب اهللا الرسميَّ شعياء انليب ىلع هذه الصفة يف شخصيته باستخدامه املتكرِّ إ

ر  . يتكرَّ أصحاًحا   ٢٧، واآلخر يضم  أصحاًحا   ٣٩إرسائيل". ُذكر أن سفر إشعياء منقسم إىل جزئ�: اجلزء األول و�ضم  
ب اهللا بلقب "قدوس  مرة. أي يُلقَّ  ١٧ر و� اجلزء اثلا�، يتكرَّ  .مرة ١٢هذا اللقب لإلشارة إىل اهللا يف اجلزء األول 

اِ�يَل  ْستََهانُوا ا "مرة يف سفر إشعياء. فنقرأ ىلع سبيل املقال:  ٢٩إرسائيل"  وِس إرِْسَ اِ�يَل  " ؛) ٤: ١" (بُِقدُّ وَس إرِْسَ نَّ قُدُّ
َ
ِأل

اِ�يَل َوفَاِديَك "؛ )٦: ١٢" (َعِظيٌم يِف وََسِطِك  وُس إرِْسَ  ). ١٤:  ٤١" (قُدُّ

نابع من مقابلته مع اهللا اليح املدونة يف األصحاح السادس، عندما دخل إىل    هلذا اللقبال شك أن ت�رار إشعياء  
وٌس " ا:نهارً و يلالً  ينادونالعايل واملرتفع، وحول العرش الرسافيم  الرب اهليلك ورأى  وٌس، قُدُّ وٌس، قُدُّ ، معلنون "قُدُّ

والفائق يف قداسته ىلع أي �لوق. فال عجب، بعد رؤ�ته هلذا، أن يدعو   ،دهم هذا أن اهللا هو أقدس اكئنبرتدي
 العظيم للعهد القديم،  ، املفرسِّ )Franz Delitzsch( فرانز ديلزتش إشعياء اهللا باستمرار "قدوس إرسائيل". كتب 

بصمة إشعياء الفر�دة، وختمه   إنها  بعبارة أخرى، .ة"انلبو�َّ  جزًءا مهًما من بصمة إشعياء يقول إن هذا اللقب "�شلكِّ 
 ف أن اهللا قدوس مراًرا وت�راًرا. سفره يلُعرِّ   صفحاتىلع 
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وُس اهللاِ به إبليس، يف األصحاح األول من إ�يل مرقس، لقبًا شبيًها بما استخدمه إشعياء "عندما لقَّ  "، لم يرتك قُدُّ
 ل ما يعنيه هذا اللقب ىلع الرب �سوع. ده. فدعونا نتأمَّ دِّ مساحة ألي شك حول اتلعر�ف اذلي اكن � 

، يُ 
ً

. وىلع املنوال ذاته،  صه إشعياء هللاا. بالفعل شعرنا بمدى قرب الشبه بينه و�� اللقب اذلي خصَّ عد لقبًا إهليًّ أوال
ْهيَِه " نفَسهاهللا  داع

َ
ِياأ

َّ
ْهيَهْ  ذل

َ
نَا ُهَو ُخزْبُ  ل: "ا بهذا اللقب ح� قب الرب �سوع نفسه ، ثم لقَّ ١٤: ٣يف خروج  "أ

َ
أ

َيَاةِ ا
ْ
نَا ُهَو نُوُر " ؛) ٤٨: ٦(يوحنا  "حل

َ
َعالَمِ ا أ

ْ
نَا ُهَو " ؛) ١٢: ٨" (يوحنا ل

َ
ِقيَاَمةُ اأ

ْ
َيَاةُ ا وَ  ل

ْ
اهللا  ). فهو أخذ لقب  ٢٥: ١١" (يوحنا حل

طق  انلا يف هذا املوقف  من أنه ىلع الرغمالعهد القديم نلفسه يلعلن أنه معادل هللا. فهنا �دث يشء مشابه، يف 
 لقب الرب �سوع هو إبليس. ب

الرب �سوع   تالميذر بعض يف مقطع آخر يف العهد اجلديد. عندما قرَّ  واحدةال نقرأ لقب "قدوس اهللا" سوى مرة 
لََعلَُّ�مْ باعه، سأل الرب �سوع االث� عرش قائًال: " ف عن اتِّ اتلوقُّ 

َ
ْن َ�ْمُضوا؟ أ

َ
يًْضا تُِر�ُدوَن أ

َ
ْ�تُْم أ

َ
- ٦٦: ٦" (يوحنا أ

َجابَُه ُ�ْطُرُس:  ).  ٦٧
َ
ُم  "فَأ  َمْن نَْذَهُب؟ الَكَ

َ
، إِىل َيَاةِ ايَا رَبُّ

ْ
بَِديَّةِ ا  حل

َ ْ
نَْت    أل

َ
نََّك أ

َ
ُْن قَْد آَمنَّا وََعَرْ�نَا أ

َ
  ْ�نُ ا  لَْمِسيحُ اِعنَْدَك، َو�

يَحِّ ا   هللاِ ا
ْ
مهم  ة معلِّ د هو�َّ ). أي أن بطرس بهذه اللكمات �دِّ ٦٩-٦٨  اآليات أخرى "أنت قدوس اهللا"، ( "، و� ترمجات  ل

 د، وهذا ما يعنيه اللقب.بأنه اهللا املتجسِّ 

يلكون مع   قد نزلوات، ا . فهو يقر بأن اهللا القدوس اجلالس ىلع عرشه يف السمي ضاع البرشتِّ ال عد لقبًا لثانيًا، يُ 
ذَ   وامللك،  ،والعظيم  ،العايل  ،واتا اهللا � السم  أن ق هذا اللقب حبقيقة  س�. يتعلَّ البرش غ� املقدَّ 

َّ
جسًدا �رش�ًّا    قد اخت

ُت ِمَن ل�ن بال خطية. قال الرب �سوع بفمه: "و
ْ
�ِّ قَْد نََزل

َ
َماءِ اِأل القدوس   اهللا الرب �سوع  اكن). ٣٨: ٦" (يوحنا لسَّ

 برش. صورة اليف 

د الكتاب  لكمال بال خطية. إن اكن هو اهللا، ىلع الرغم من �رش�ته، إذن الرب �سوع يلك الطهارة. و�ؤ�ِّ لعد لقبًا  ثاثلًا، يُ 
يا " ؛ )٥: ٣يوحنا  ١" (َولَيَْس ِ�يِه َخِطيَّةٌ املقدس ىلع هذا يف مواضع كث�ة، نقرأ: " ِ

َّ
 وُِجَد يِف فَِمِه   ذل

َ
لَْم َ�ْفَعْل َخِطيًَّة، َوال

ِيا"  ؛) ٢٢: ٢بطرس  ١( "َمْكرٌ 
َّ

َعالَمِ اَرئِيَس َهَذا ). و�املثل قال الرب �سوع: "٢١: ٥كورنثوس  ٢(  "لَْم َ�ْعرِْف َخِطيَّةً  ذل
ْ
  ل

ءٌ  ُ يِفَّ يَشْ
َ

يِت َولَيَْس هل
ْ
"ما من مكمن إلبليس داخ�. ولم يُقم أي    و:ه  ). ما اكن يقوهل الرب �سوع هنا ٣٠:  ١٤" (يوحنا  يَأ

ة يلقصف� منها بن�ان اجلحيم". لقد قاوم الرب �سوع لك جتر�ة بثبات.  د أي معاقل شيطانيَّ َعدَوة أما�. ولم �ُشيِّ 
تُِ� ىلَعَ َخِطيٍَّة؟كما استطاع الرب �سوع أن يقول ألعدائه: "  بال خطية.  ) ألنه اكن٤٦:  ٨" (يوحنا َمْن ِمنُْ�ْم ُ�بَكِّ

ضعت لك خطايانا ىلع محل اهللا اذلي بال خطية، و� املقابل وهبنا طاعته نلاموس اهللا الطاهرة بال اجللجثة، وُ  يف
نَُّه َجَعَل اجللجثة: " يفخطية والاكملة. هذه � املقايضة العظيمة اليت تمت 

َ
ِياِأل

َّ
ْجِلنَا،  ذل

َ
لَْم َ�ْعرِْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة ِأل
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ُْن بِرَّ  نِلَِص 
َ

، مولوًدا من عذراء، ليك ي�ون  فعلكما  يأيت م ىلع الرب �سوع أن ). حتتَّ ٢١: ٥كورنثوس   ٢( "ِ�يهِ  هللاِ اَ� �
أن يموت ىلع الصليب بصفته محل اهللا اذلي بال  — عليه، اكمل بال خطية، ليك يقوم، القدوس، بما فعله هوما 

 خطية، يلص� خطية ألجلنا.

د  ). لقد قيَّ ١٤: ٢(عرباني�  إبليسهل سلطان املوت أي  ذاك اذليالرب �سوع  أبادباملوت  إنه املقدس يقول الكتاب 
ِياظهر انتصاره أن "). يُ ٨:  ٤؛ أفسس  ٢٩:  ١٢(مىت    السبايا ر  من ىلع الصليب، وحرَّ   بيتهالقوي، ونهب  

َّ
ْ�َظُم    ذل

َ
ِ�يُ�ْم أ

ياِمَن  ِ
َّ

َعالَما يِف  ذل
ْ
ِياُشْكًرا ِ�ِ ذلا ينبيغ أن نرصخ " .)٤: ٤يوحنا  ١" (ل

َّ
َغلَبَةَ اُ�ْعِطينَا  ذل

ْ
 ١" (لَْمِسيِح ابَِر�ِّنَا �َُسوَع  ل

 ). ٥٧: ١٥كورنثوس 

 

). وهو عضو هيئة اتلدر�س يف  OnePassionهيئة خدمات وانباشون ( ومدير ادلكتور ستيفن لوسان هو مؤسس
   ).Foundations of Grace and The Moment of Truth، ومؤلف للعديد من الكتب منها (خدمات يلجون�

 

 . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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