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تثلیث بھ زبان ساده

ای از کانون اندیشھ مسیحیبرنامھ

مقدمھ

بنده آرمان رشدی ھستم و خوشحالم کھ خدا این فرصت .کنمدوستان گرامی، خدمتتون سالم عرض می

تثلیث موضوعی بسیار حساسھ و نھ فقط .بھ بررسی موضوع تثلیث بپردازیمبا ھم رو داد تا در این برنامھ 

حتی گاھی اوقات دیده .یا نیست، بلکھ خود مسیحیا ھم اغلب درک درستی از اون ندارنمورد قبول غیرمسیح

.ھا اونو درست تشریح نکننان و ممکنھ بعضیھا و معلمین ھم اونو درست درک نکردهشده کھ  واعظ

لوه ھا ھم برای اینکھ موضوع تثلیث در مقابل موضوع وحدانیت خدا برای مردم منطقی و قابل قبول جبعضی

.تھبرن کھ خالف اعقتاد درست مسیحیکار میھایی بھکنھ، تعلیمات یا تمثیل

انگیز تثلیث رو اول ای زدم تا موضوع بحثخاطر ھمین، بنده سالھا پیش دست بھ تحقیق گستردهبھ

 تأیید ، البتھ با فیض و بھ دیگران ھم تعلیم بدم با ھمون دقتدرستی و با دقت درک کنم و بعد اونوخودم بھ

ھا ھای مسیحیت در کتابیھ کھ تمامی فرقھاعتقادیپس اونچھ کھ بنده در این برنامھ بیان خواھم کرد، .خداوند

ھای اگر بھ کتاب.اینھا مطلقًا عقاید و تصورات و تعالیم شخصی بنده نیست.انشون ذکر کردهو منابع رسمی

اتولیک، چھ ارتودکس، و چھ پروتستان مراجعھ کنید، ھا و کلیساھای مسیحی، چھ کاصول اعتقادات ھمھ فرقھ

.کنمبھ ھمین اصول خواھید رسید کھ بنده در این برنامھ خدمتتون عرض می

اینھ کھ این فقط ھدف من .درضمن، ھدف بنده در این برنامھ این نیست کھ تعلیم تثلیث رو ثابت بکنم

پس در تمام مراحل بحث، توجھ داشتھ .رسھ، چھ نرسھنظر بآموزه رو با دقت تعلیم بدم، حاال چھ منطقی بھ

بندی کنیم و بھ مقدس در جاھای مختلف تعلیم داده، جمعباشید کھ تالش ما این خواھد بود کھ اونچھ رو کھ کتاب

ر ما نباید باکی داشتھ باشیم از اینکھ اعتقاد ما د.این نتیجھ برسیم کھ ما مسیحیا واقعًا بھ چھ چیزی اعتقاد داریم

اگر بخواھیم دنبال منطق این دنیا بریم، اساسًا باید اعتقاد بھ .نظر نرسھباره خدا برای مردم این دنیا منطقی بھ

پس ھدف ما .یھ کھ دنیای مدرن ما تعلیم میدهخدا رو از ریشھ بکنیم و بریزیم دور، چون این متأسفانھ چیزی

.او پایبند باشیممقدس رو درک کنیم و عمیقًا بھ تعلیم کتاباینھ کھ 

درک محدود عقل انسان

ای کھ باید از ھمین آغاز بھ اون توجھ داشتھ باشیم و در ھمھ مراحل بحث مد نظر قرار اولین نکتھ

ما باید خوب بھ این نکتھ توجھ و دقت داشتھ باشیم کھ .عنوان بشرهبدیم، محدود بودن عقل و ذھن و درک ما بھ
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.خواھیم در باره وجود کسی بحث کنیم کھ خدا است و خالق و غیرمادی و میما انسانیم و مخلوق و مادی،

حتی اگر بحث در مورد تثلیث یعنی .یھ کھ باید عجز و ناتوانی خودمون رو دائمًا مد نظر داشتھ باشیمطبیعی

و او تونیم وجود خدا رو درک کنیم، چرا کھ ما ماده ھستیم گانھ رو کنار بذاریم، باز ھم نمیخدای سھ

نباید فراموش کنیم کھ ما انسانھا حتی قادر .غیرمادی؛ ما محدود در زمان و مکانیم و او نامحدود و نامتناھی

ھای طبیعت و عالم مخلوق نیستیم، چھ برسھ بھ درک وجود کسی کھ ھمھ اینھا رو بھ درک برخی از پدیده

از اون بدتر، قادر نیستم تصور .م مجسم کنممثًال من شخصًا قادر نیستم بزرگی کره زمین رو در ذھن.آفریده

و باز ھم از اون بدتر، بنده شخصًا قادر نیستم تجسم .کنم کھ کره خورشید ھزاران بار بزرگتر از زمین ماست

ھای  این از پدیده.ھایی در کھکشانھا ھست کھ ھزاران بار بزرگتر از خورشید خودمونھکنم کھ سیاره

خوندم سالھا پیش کتابی می.ا من قادر بھ درک عالم میکروسکوپیک ھم نیستمام.ماکروسکوپیک عالم خلقت

در .نوشتھ فیلسوف کاتولیک فرانسوی، ژان گیتون، کھ سالھا پیش در ایران چاپ شده بود“خدا و علم”بھ اسم 

دا این کتاب میگھ کھ بشر زمانی کھ اتم رو کشف کرد، فکر کرد کھ بھ کوچکترین ذره عالم ھستی دست پی

 ھم ھاباز ھم فکر کردن کھ این.اما بعد کشف کردن کھ خود اتم از ذرات بسیار ریزتری تشکیل شده.کرده

اما بعد از سالھا تحقیق، فیزیکدانھا امروزه بھ این نتیجھ رسیدن .آخرین و کوچکترین ذرات عالم مادی ھستن

یھ بھ اسم کوآنتوم کھ عمًال مادی نیست یکھ کوچکترین ذره عالم مادی کھ ھمھ چیزھا از اون ساختھ شده، چیز

کوآنتوم کھ ھمھ چیزھای دور و بر ما و خود .ای اونو لمس کردشھ اونو دید یا با میکروسکوپھای ھستھو نمی

عجیب نیست؟ یعنی ھمھ چیزھای سفت و محکمی کھ دور و بر ما !ما از اون درست شدیم، فقط یک اثره

از یک طرف، عالم . این نکتھ فراتر از عقل و درک ما است.ھست، در واقع از ھیچ ساختھ شده

 رو داریم کھ غیر قابل درکھ، و از طرف دیگھ، عالم ماکروسکوپیک ، یعنی ذرات بسیار ریزمیکروسکوپیک

.گنجھمون نمیآسا کھ باز ھم برامون غیر قابل درکھ و در مخیلھرو داریم با سیارات و کھکشانھای غول

ای کھ درش زندگی مون، قادر بھ درک و تجسم عالم مادی گرمی١۴٠٠ا با این مغز خوب، حاال کھ م

ھا بحث کنیم و تازه تونیم بھ خودمون اجازه بدیم کھ در مورد خالق تمام این شگفتیکنیم نیستیم، چطور میمی

و  اگر . یا اونجورھ باشاس یا واحده و باید اینجورگانھبرای او حد و حدود ھم قائل بشیم و بگیم کھ خدا سھ

تونھ در حق خدا گستاخانھ باشھ؟ ما چطور فرمایید کھ چنین بحثی چقدر می آیا دقت می.نباشھ، خالف منطقھ

ایم؟تونیم خالق رو بشناسیم، در حالیکھ در شناخت عالم مادی خودمون درموندهمی

ما مطلقًا قادر بھ شناخت خدا .ھبحث ما ھم دقیقًا ھمین“پس تکلیف چیھ؟”پرسین خوب، حاال حتمًا می

.خودی خود قادر بھ شناخت خالقش نیست انسان بھ.تونیم ھیچ تصوری در باره او داشتھ باشیمنیستیم و نمی

و خدا این کار رو .راه اینھ کھ خدا خودش، خودش رو بھ انسان بشناسونھ.پرسید چھ راھی وجود دارهپس می

شکلی تنھایی قادر بھ شناخت خدا نیستیم، مگر اینکھ خدا با زبان انسانھا بھما بھ.مقدس انجام دادهدر کتاب
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تونیم داشتھ باشیم، محدوده بھ برای ھمین، درک و شناختی کھ ما از خدا می.خودش رو بھ ما معرفی کنھ

نوعی منطقی بکنیم مقدس رو بھپس تالش برای اینکھ مطالب کتاب.مقدس آشکار شدهاونچھ کھ در کتاب

تنھا کاری کھ باید بکنیم، اینھ کھ در .یھطوری کھ منطق ناقص و عقل محدود بشر بتونھ درک کنھ، کار عبثی

مقابل کالم خدا فروتن بشیم، محدودیت عقل خودمون رو بپذیریم، و ببینیم خدا خودش رو چھ شکلی در 

.پرداختیھ کھ ما االن بھ اون خواھیم و این او کاری.مقدس بھ ما شناسوندهکتاب

وحدانیت خدا

این حقیقت، .یعنی خدایی غیر از او وجود نداره.مقدس بر انسان آشکار کرده کھ واحدهخدا در کتاب

. شده و ھم در عھدجدید و اساس مذھب یھود و مسیحیتھتأکیدھم در عھدعتیق 

 بھ وجود خدایان نکتھ مھمی کھ باید تذکر بدیم، اینھ کھ پیش از ظھور دین موسی، تمامی ملل جھان

ھر یک از .ھشد پیدا کرد کھ بھ وجود تنھا یک خالق اعتقاد داشتھ باشھیچ ملتی رو نمی.مختلف اعتقاد داشتند

ھای خوب و زیبا بودند و بعضی بعضی از خدایان خالق پدیده.ھای طبیعت بوداین خدایان، خالق یکی از پدیده

 بھ خدایی یگانھ برای اولین بار در دین یھود عنوان شد و بعد از آن،  اعتقاد.ھای بد و زیانباردیگھ خالق پدیده

پرست در قرن اول، وقتی مسیحیان اعتقاد بھ خدایی واحد رو بھ رومیھای بت.دست مسیحیت جھانگیر شدبھ

ا خدا نامیدند، چون در نظر رومیھای متمدن، اعتقاد بھ یک خدعرضھ داشتند، رومیھا اونھا را ملحد، یعنی بی

در نظر اونھا و سایر ملل، طبیعی این بود کھ ھر پدیده زندگی و طبیعت رو بھ یک خدا .غیر طبیعی بود

ھا باشھ، چھ اونھایی کھ خوب ھستند، و چھ اونھایی کھ در نسبت بدن، نھ اینکھ خدایی واحد آفریدگار ھمھ پدیده

.نظر ما بد و زیانبارند

د و مسیحیت بھ این معنا نبود کھ این خدای واحد در درون خودش اما اعتقاد بھ خدای واحد در دین یھو

.باید بسیط یعنی یکدست و یکپارچھ باشھ، مثًال مثل یھ تیکھ گوشت لخم کھ ھیچ پیھ و چربی نداشتھ باشھ

منظور از خدای واحد اینھ کھ فقط یک خالق وجود داره، اما اینکھ این خالق واحد در درون خودش چھ 

تونیم برای خدا تعیین تکلیف کنیم کھ امری است کھ بھ ما انسانھا ربطی نداره، یعنی اینکھ ما نمییھ، این شکلی

و برای .باید ببینیم او خودش وحدانیت خودش رو چطور تعریف کرده.در درون خودش چھ شکلی باید باشھ

.مقدس رجوع کنیماین کار باید بھ کتاب

تثلیث در عھدعتیق

یابیم، ریشھ اعتقاد بھ تثلیث رو ھم عتقاد بھ خدای واحد رو در عھدعتیق میھمونطور کھ ریشھ ا

اما نباید فراموش کنیم کھ کًال اصول اعتقادی و اخالقی در .مقدس پیدا کنیمتونیم در این بخش از کتابمی
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د بھ تثلیث برای ھمین، اعتقا.شھصورت غنچھ ظاھر شده و این گل، در عھدجدید کامًال شکفتھ میعھدعتیق بھ

.صورت غنچۀ نشکفتھ بیان شدهدر عھدعتیق در حالت ابتدایی و بھ

مثًال خدا در کتاب .حاال منظور چیھ؟ در بخشھای مختلف عھدعتیق اومده کھ خدای واحد، دیدنی نیست

توانی دید،روی مرا نمی”:، بھ موسی کھ اشتیاق داشت جالل خدا رو ببینھ، فرمود٢٠، آیھ ٣٣خروج، فصل 

بینیم کھ بعضی از با اینحال، در رویدادھای مختلف عھدعتیق می“.تواند مرا ببیند و زنده بماندزیرا انسان نمی

مثًال در کتاب پیدایش، .شدن کھ اون شخص، خدا بودهدیدن و بعد متوجھ میانبیا و مردان خدا، انسانی رو می

یکی از این سھ .ھ بود، سھ مرد بر او ظاھر میشناش نشستبینیم کھ وقتی ابراھیم بر در خیمھ، می١٨فصل 

در ماجرای کشتی گرفتن یعقوب با یک .مرد گفتھ شده کھ خوِد یھوه بوده و اون دو مرد دیگھ، فرشتھ بودن

در چند مورد، ماجراھایی .بره کھ با خدا کشتی گرفتھبینیم کھ یعقوب بعد از این واقعھ پی میمرد ناشناس، می

 از گیریم؟ای میم بگذاریم، چھ نتیجھحاال اگر این دو واقعیت رو کنار ھ.بینیمعھدعتیق میاز این دست در 

تونھ خدا رو ببینھ، اما از طرف دیگھ، خدا گاھی اوقات خودش رو بھ شکل یک طرف گفتھ شده کھ انسان نمی

کنھ کھ پسری شگویی می کتاب خودش، پی٩اشعیای نبی ھم در فصل .انسان، بر انبیا و مردان خدا ظاھر کرده

.خواھد بود“خدای قدیر”زاده خواھد شد کھ اسمش 

تثلیث در عھدجدید

در .رسیم بھ عھدجدیدتا اینکھ می.ای قطعی و نھایی برسیمتونیم بھ نتیجھاما از عھدعتیق نمی

 ناصری کھ در بینیم کھ انسانی زاده میشھ بھ اسم عیسایمی.گیرهعھدجدید ماجرا شکلی دیگھ بھ خودش می

خود او بھ .موردش گفتھ شده کھ پیش از تولدش ھم وجود داشتھ و نزد خدا بوده و جزئی از وجود خدا بوده

او .نامھمی“صورت خدای نادیده”پولس رسول او رو .شاگرداش فرمود کھ ھر کھ او رو ببینھ، خدا رو دیده

او در صورت خدا بود، ”:ورد عیسی مسیح فرموده ھم در م٧ و ۶اش بھ فیلیپیان، فصل دوم، آیات در رسالھ

از این دست “.اما با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده، صورت غالم را پذیرفت

اما کًال در عھدجدید کامًال آشکار شده کھ این .آیات در عھدجدید بسیاره کھ دیگھ فرصت ذکر اونھا نیست

عبارت  بھ.القدس ھم ھمین امر ذکر شدهدر مورد روح.ای از وجود خدا بودهتکھانسان، یعنی عیسی مسیح، 

اند، یعنی خدای گھ کھ ھر سۀ اونھا دارای الوھیتکنھ و میدیگھ، عھدجدید در باره سھ شخص صحبت می

 گرفت؟میشھای چھ نتیجھاز تمام این حرفھا حاالپس، .القدسپدر، پسر خدا، و روح

یثاعتقاد بھ تثل

القدس، ھر مسیحیا از ھمون قرن اول، اعتقاد داشتند کھ خدای پدر و پسر خدا، عیسی مسیح، و روح

اما ھیچوقت فرصتی پیش نیومده بود کھ این اعتقاد رو .یھ و سھ تا نیستسھ خدا ھستند، اما خدای یکی
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مانع، یعنی ھم ھمھ اصول بندی کنن و اونو بھ شکل یک فرمول مدون در بیارن کھ ھم جامع باشھ و ھم جمع

 میالدی، ٣١٢اما وقتی در سال .اصول و عقاید نادرست رو رد بکنھ و ھم ،اعتقادی رو در بر بگیره

امپراطور روم مسیحی شد و جفا بھ کلیسا خاتمھ یافت، پدران کلیسا فرصت پیدا کردن بھ مسائل و مشکالت 

داد کھ پسر خدا  برجستھ، بھ اسم آریوس، این تعلیم رو میاتفاقًا در اون زمان، یکی از اسقفان.عقیدتی بپردازن

تره و فقط از این جنبھ دارای الوھیتھ کھ خدای از ازل وجود نداشتھ و مخلوق خدای پدره و از خدای پدر پایین

ھا تشخیص دادن این عقیده بلوای بزرگی بھ پا کرد و بقیھ اسقف.پدر خواستھ او رو در الوھیتش شریک بکنھ

ی تشکیل بشھ تا یک بار برای ھمیشھ بھ این مسألھ رسیدگی بشھ و بھ اون خاتمھ کلیسایالاید شورایی بینکھ ب

 میالدی، شورایی در شھر نیقیھ، واقع در ترکیھ امروزی تشکیل شد، و ٣٢۵برای ھمین، در سال .داده بشھ

روشنی وفھ و مسألھ تثلیث در او بھای تصویب شد کھ بھ اعتقادنامھ نیقیھ معریک بار برای ھمیشھ اعتقادنامھ

در این شورا بود کھ برای اولین .ھا و کلیساھای مسیحی ھنوز ھم بھ اون اعتقاد دارنتدوین شد و ھمھ فرقھ

.گانھکار رفت، یعنی سھبھ“تثلیث”القدس، اصطالح بار، برای بیان رابطھ خدای پدر و پسر خدا و روح

مفھوم تثلیث

:ھ و تعریفی کھ این شورا از تثلیث ارائھ داد، ما مسیحیا بھ این آموزه اعتقاد داریمطبق این اعتقادنام

در وجود این خدای واحد، سھ شخص متمایز و جدا وجود داره، بھ اسم خدای پدر، خدای پسر و .خدا واحده

ھ شخص  خدای واحد از س.دن این سھ شخص یا سھ اقنوم، یک خدای واحد رو تشکیل می.القدسخدای روح

متمایز از ھمدیگھ تشکیل شده کھ ھر سھ از ذاتی واحد برخوردارن، یعنی اینکھ ھر سھ بھ یک اندازه خدا 

یعنی از .یھاند و ذاتشون با من یکیاین دو فرزند از وجود من.بنده، آرمان رشدی، پدر دو فرزند ھستم.ھستند

، یعنی من و دو فرزندم، بیشتر انسان ھستیم؟نظر شما کدومیکی از ماھابھ.جنس من ھستن، از جنس انسان

مون از یک ذات یعنی از یک جنس ھستیم، گید ھر سھ ما بھ یک اندازه انسان ھستیم و ھر سھخوب، حتمًا می

ھام؟ خوب، واضحھ کھ از نظر ھستیم؟ من یا بچھ“رشدی”نظر شما کدومیکی از ما بیشتر حاال بھ.ذات انسان

ھام نھ بیشتر انسانم، با اینکھ من پدر ھستم، اما از بچھ.ھستیم“رشدی”بھ یک اندازه قانون کشور، ھر سھ ما 

مثًال درستھ بگیم .“رشدی”درضمن، ھر سھ ما یک خانواده رو تشکیل میدیم، خانواده .“رشدی”و نھ بیشتر 

اما این بھ اون .“سھ تا”خانواده رشدی وجود داره نھ “یک”کھ از نظر قانون این کشور، در این مملکت فقط 

در مورد خدا طبق تعریف .خانواده واحد، از یک شخص تشکیل شده باشھ“یک”معنی نیست کھ این 

یک خدا وجود داره، اما در درون این خدا، سھ شخص ما اعتقاد داریم کھ .مقدس ھم ھمین نکتھ صادقھکتاب

ھستند و با ھم خدای یگانھ رو تشکیل “خدا”ھست کھ ھر سھ بھ یک اندازه ذات الھی دارن و بھ یک اندازه 

درضمن، این سھ شخص، نھ فقط از نظر ذات و از نظر ابدی بودن با ھم برابرن، بلکھ از نظر اراده ھم .میدن

این .ای واحد دارنیعنی این سھ شخص دارای سھ اراده متمایز نیستند، بلکھ ھر سھ اراده.با ھم یکی ھستند

برای ھمینھ کھ ما .کننالقدس اون رو اجرا میریزه، و خدای پسر و روحاراده رو خدای پدر طرح می
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نظر خواد این امر از نظر ذھن محدود بشری منطقی بھگانھ اعتقاد داریم، حاال میمسیحیا بھ خدای واحد سھ

.مقدس بر انسان مکشوف شدهیھ کھ در کتاباین اون چیزی.برسھ یا نرسھ

.پرستھا قرار دارهمقدس در نقطھ مقابل خدایان متعدد بتیت خدا در کتابدر واقع باید گفت کھ وحدان

یھ، بلکھ فرماد کھ خدا واحده، منظورش این نیست کھ خدا در ذات خودش چھ شکلیمقدس میوقتی کتاب

جنگ ھا یا خدایانی کھ با ھم سر ھا رو آفریده، نھ سیستمخواد بگھ کھ فقط یک نظام و یک سیستم تمام پدیدهمی

مقدس وحدانیت خدا در کتاب.مقدساینھ معنی وحدانیت در کتاب.کنندارن و ھر کدوم کار خودشون را می

وحدانیت خدا بھ ارتباط .اونچھ کھ بھ ذات خدا مربوطھ، ھمین مسألھ تثلیثھ.ربطی بھ ذات درونی خدا نداره

. ذات خدا اونطور کھ در درون خودش ھستخدا با عالم خلقت مربوطھ، و تثلیث بھ

سھ شخص متمایز

گرچھ این سھ شخص از ھم .این خدای واحد کھ از سھ شخص تشکیل شده، قابل تجزیھ ھم نیست

درضمن، ذات الوھیت فقط و فقط در این سھ .متمایزند، اما فقط و فقط با ھم خدای واحد رو تشکیل میدن

.ای از ذات الھی برخوردار نیستشخص وجود داره و ھیچ موجود دیگھ

صورت پسر یا پدر شخصیت متمایز خودش رو داره و ھیچ وقت بھھمینطور باید توجھ داشت کھ 

القدس پسر خدا ھم شخصیت متمایز خودش رو داره و ھیچ وقت تبدیل بھ پدر یا روح.شھالقدس ظاھر نمیروح

عین حال کھ یک خدای واحد رو تشکیل میدن، اما این سھ شخص در .القدس ھم ھمینطورو روح.شھنمی

.شنھیچوقت در ھم ادغام نمی

ما بھ .مقدس اینھ کھ خدا واحده اما از سھ شخص متمایز تشکیل شدهدر نتیجھ، اعتقاد ما طبق کتاب

!نظر برسھ، چھ کفرگانھ اعتقاد داریم، چھ این اعتقاد غیر منطقی بھخدای واحد سھ

ر تثلیثھای مختلف دنقش

ھر یک از این سھ شخص با اینکھ از نظر برخورداری از ذات الھی و ابدی با ھم برابرند، اما 

خدای پدر ھمونطور کھ از نام مبارکش .ھاشون، تا اونجایی کھ بھ عالم خلقت مربوط میشھ، متفاوتھنقش

 نام برده میشھ، معموًال “پدر”در بسیاری از اشارات عھدجدید، وقتی از .پیداست، پدر ھمھ چیزھا و ھمھ کسھ

طرح آفرینش رو .رو داره“طراح”خدای پدر در عالم خلقت، نقش .میشھھمون کلمھ خدا برای او استفاده 

برای ھمینھ کھ .او طرح خدای پدر رو بھ اجرا در آورد“مجری طرحھ”خدای پسر .خدای پدر ریخت

واسطۀ او آفریده ھمھ چیز بھ”:فرمادد پسر خدا می در مور٣یوحنای رسول در انجیل یوحنا، فصل اول، آیھ 
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اون بخش از وجود خدا .دارنده خلقتھالقدس ھم نگھروح“.غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافتشد و بھ

این رو .القدسھداره و موجب قوام نظام ھستی و ادامھ حیات موجوداتھ، روحکھ عالم مخلوق رو باقی نگھ می

فرماد کھ روح خدا سطح آبھا رو فرو ، می٢در کتاب پیدایش، فصل اول، آیھ .بینیمای آفرینش میاز ھمون ابتد

یشوند و روفرستی، آفریده میچون روح خود را می”:فرماد می٣٠، آیھ ١٠۴یا مثًال در مزمور .گرفت

“.گردانیزمین را تازه می

در آیھ معروِف یوحنا .دای پدر ریختطرح نجات را خ.در امر نجات بشر ھم ھمین امر صادقھ

جھان را اینقدر محبت نمود کھ پسر )یعنی خدای پدر(زیرا خدا ”:فرمادمی.، این نکتھ کامًال واضحھ٣:١۶

او از طرف طراح اصلی آمد تا راه رستگاری .مجری طرح نجات بشر، خدای پسره“...دادیگانھ خود را 

القدس رو اما روح.تکمیل شد، او باز بھ جای اول خودش بر گشتو وقتی طرح نجات .بشر رو فراھم کنھ

بینیم در کتاب اعمال رسوالن و رساالت برای ھمینھ کھ می.فرستاد تا طرح نجات رو در زندگی ما پیاده کنھ

پس نتیجھ  اینکھ خدای پدر، طراحھ؛ خدای پسر، مجری .القدس اشاره میشھرسوالن، این ھمھ بھ نقش روح

.دارنده طرحالقدس نگھروحطرح؛ و 

برای ھمینھ کھ .کنھ، خدای پدرهپس ھمونطور کھ توجھ فرمودید، اون شخصی کھ چیزی رو اراده می

خدای پسر اراده پدر رو بھ .گیره، چون از اوست کھ ھمھ چیز سرچشمھ می“پدره”مقدس عنوان او در کتاب

.داره بر جا نگھ میالقدس اون اراده رو پااجرا در میاره، و خدای روح

با اینکھ این سھ شخص تثلیث از نظر ذات .در اینجا باید بھ یک نکتھ بسیار مھم توجھ داشتھ باشیم

.الھی و ابدیت و اراده با ھم برابرن، اما نباید فراموش کرد کھ پسر خدا ھدفش اینھ کھ خدای پدر جالل پیدا کنھ

.مراتبی وجود دارهبینیم کھ از نظر نقش، سلسلھپس می. کنھالقدس ھم ھدفش اینھ کھ مسیح جالل پیداروح

شناسونھ تا مسیح ھم خدای پدر رو جالل بده و او رو بھ انسان القدس مسیح رو جالل میده و بھ انسان میروح

ھای این نکتھ باعث روشن شدن خیلی از گفتھ.باید بھ این راز در تثلیث خوب توجھ داشتھ باشیم.بشناسونھ

.القدس در عھدجدید میشھح در باره خودش، و اشارات بھ روحمسی

شودخدایی کھ بر انسان ظاھر می

برای ھمین .تونھ ببینھدر اینجا باید بھ این نکتھ اشاره کنیم کھ خدای پدر رو ھیچکس ندیده و نمی

یعنی (یده است خدا را ھرگز کسی ند”:فرماد، اینطور می١٨یوحنای رسول، در انجیلش، فصل اول، آیھ 

پس اگر ھمونطور کھ قبًال “.ای کھ در آغوش پدر است، ھمان او را ظاھر کردپسر یگانھ).خدای پدر رو

 با موسی “خدای پدر”تونھ او رو ببینھ و زنده بمونھ، در این ماجرا، گفتیم، خدا بھ موسی فرمود کھ انسان نمی
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اما خدا در ھمون فصل سی و سوم کتاب .شھنمیخدای پدر نادیدنی است و ھیچوقت ھم جسم .سخن میگھ

موسی بتونھ پشت سر او کنھ، ای بایستھ، تا وقتی او عبور میخروج، بھ موسی فرمود کھ در شکاف صخره

یا مثًال اگر در .کنھ کھ در مواقعی قابل دیدن بودهدر اینجا، خدای پدر، بھ پسر خودش اشاره می. ببینھرو

ھوه بر ابراھیم ظاھر شد، این در واقع پسر خدا بود کھ بر او ظاھر شد، نھ خدای پدر، کتاب پیدایش اومده کھ ی

.القدس یکجاو نھ تمامیت خدای واحد، یعنی پدر و پسر و روح

کاربرد اصطالحاتدقت 

تونیم بھش اشاره کنیم، موضوع ای کھ حاال یعنی بعد از تشریح این نکات اصولی مینکتھ مھم دیگھ

.“خدا جسم شد”یا میگن “عیسی خداست”مثًال بین مسیحیا رواج داره کھ میگن .ی اصطالحاتھکاربرد برخ

باید عرض کنم کھ این اصطالح گرچھ درستھ، اما باید قبول کرد کھ برای کسانی کھ با مسألھ تثلیث آشنایی 

 ناوارد این توھم برای شخص“عیسی خداست”گیم کھ وقتی ما می. باشھکنندهگمراهتونھ خیلی ندارن، می

، طرف “خدا جسم شد”گیم یا وقتی می.“استعیسی تمامیت خدای یگانھ”ایجاد میشھ کھ منظور ما اینھ کھ 

کنھ کھ منظور ما اینھ کھ خدای واحد جسم شد و وقتی عیسی مسیح روی زمین بود، خدا دیگھ مقابل فکر می

.در ھیچ جای دیگھ وجود نداشت

دونیم کھ ، حاال بعد از این توصیفات، می“عیسی خداست”گیم  اینکھ میدر حالیکھ منظور ما از

دونیم کھ او شخص دوم از سھ شخص خدای منظورمون این نیست کھ عیسی تمامیت خدای واحده، بلکھ می

برای شخص ناوارد سوء تفاھم ، گرچھ از نظر تعریف تثلیث درستھ، اما “عیسی خداست”گیم وقتی می.واحده

اونچھ کھ ما طبق عھدجدید بھش .ھم صادقھ“خدا جسم شد”ھمین نکتھ در مورد اصطالح .کنھایجاد می

اعتقاد داریم، اینھ کھ فقط پسر خدا، یعنی شخص دوم از سھ شخص تثلیث، جسم شد و بھ زمین اومد، اما خدای 

ر جسم محدود القدس کماکان در تمامی عالم ھستی حضور داشتن و تمامیت خدای واحد دپدر و خدای روح

برای مثال، موقع غسل تعمید موالی ما عیسی، وقتی او از آب بیرون اومد، صدای خدای پدر کھ .نشده بود

و ھمون موقع، “.این است پسر محبوب من کھ از او خشنودم”:نادیدنی است، از آسمان شنیده شد کھ فرمود

بینیم کھ پسر خدا جسم شده، اما  نمونھ، میپس در ھمین یک.القدس ھم بھ شکل کبوتر بر عیسی نازل شدروح

پس باید در کاربرد .القدس ھم در صحنھ حاضره و بر اوضاع تسلط دارهخدای پدر کماکان در آسمانھ، و روح

کار بھ“عیسی خداست”جالب اینجا است کھ در ھیچ جای عھدجدید این اصطالح .این اصطالحات دقت کنیم

نگھ قت تمام، سعی شده ھویت و شخصیت خدای پدر و خدای پسر از ھم متمایز نرفتھ، بلکھ در عھدجدید، با د

، “من و پدر یک ھستیم”:فرمود، بلکھ با دقت می“من خدا ھستم”مثًال عیسی ھیچوقت نفرمود .بشھداشتھ 

١:١یا مثًال در یوحنا .یعنی اینکھ ھم پدر ھست و ھم عیسی، اما این دو از نظر ذات، ھر دو خدا ھستند

در ابتدا کلمھ بود، و کلمھ نزد خدا بود، و کلمھ ”:فرمادکار رفتھ؛ میخونیم کھ چھ با دقت اصطالحات بھمی
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کلمھ نزد خدا .کنھ، خدا و کلمھبینیم کھ یوحنای رسول بھ دو شخصیت اشاره میباز در اینجا می“.خدا بود

حاال کھ تثلیث رو شرح دادیم، .ھم خدا بوداما درضمن، این کلمھ خودش .بود، یعنی اینکھ از ذات او بود

 از ھمین ١۴بعد چقدر جالبھ کھ یوحنا در آیھ .دونیم کھ منظور این نبوده کھ کلمھ، تمامیت خدای واحد بودمی

، بلکھ با “خدا جسم گردید”گھ نمی.“کلمھ جسم گردید و در میان ما ساکن شد”:فرمادفصل، با دقت چنین می

و بعد موضوع رو در آیھ .، یعنی شخص دوم از سھ شخص خدای واحد“لمھ جسم گردیدک”گھ دقت کامل می

ای کھ در پسر یگانھ.)یعنی خدای پدر رو(خدا را ھرگز کسی ندیده است”:فرمادرسونھ و می بھ اوج می١٨

، عیسی تونیم ببینیم، اما مجری طرحما خدای پدر رو نمی“.آغوش پدر است، ھمان او را بر ما ظاھر کرد

.مسیح، جسم شد و ذات خدا و محبت او رو در جسم انسانی بھ ما نشون داد

در سالھای اخیر، الاقل دو ایماندار .این سوء تفاھم فقط برای غیر مسیحیا پیش میادفکر نکنید کھ 

عیسی پس ”:گفتند“!خوب، چرا”:گفتم“مگر عیسی خدا نیست؟”:اندقدیمی از من این سؤال رو کردن؛ گفتھ

کرد تا بھ شاگرداش نشون بده کھ کرد؟ با خودش؟ یا الکی فیلم بازی میکرد، با کی صحبت میوقتی دعا می

دونین کھ مگر شما قبل از تعمید، در مورد تثلیث تعلیم ندیدین؟ مگر نمی”:من ازشون پرسیدم“باید دعا کنن؟

خوب، وقتی عیسی روی زمین ”: جواب گفتممن ھم در“.چرا”:گفتند“القدس؟ما پدر داریم و پسر و روح

“!کردبود، فقط پسر خدا جسم شده بود، اما خدای پدر کماکان در آسمان بود، و عیسی با خدای پدر صحبت می

اونقدر از باالی منبر گفتن کھ خدا جسم شد و عیسی خداست، کھ ما ”:ھر دوی این افراد بھ من اینطور گفتن

پس عزیزان، خوبھ “.کردیم عیسی تمامیت خدای واحدهوش کرده بودیم و فکر میاصًال تعلیم تثلیث رو فرام

“کلمھ”گھ کھ اگر عھدجدید می.کار رفتھمحدود کنیم بھ اصطالحاتی کھ در عھدجدید بھرو کھ ما خودمون 

، ما ھم ھمین “پسر خداست”گھ عیسی اگر عھدجدید می.کار ببریمجسم شد، ما ھم ھمین اصطالح رو بھ

تونیم تعلیم تثلیث رو اونطور ، اونموقع می“پسر خدا یعنی چی”اگر ھم کسی پرسید .کار ببریمصطالح رو بھا

.مقدس ندویمخوبھ کھ جلوتر از کتاب.ھای کلیسایی شرح دادم، براش توضیح بدیمکھ بنده از اعتقادنامھ

ھای نادرست در مورد تثلیثتمثیل

تتون عرض کردم، نھ فقط ایمانداران عادی در مورد درک درست ھمونطور کھ در اوائل برنامھ خدم

دن کھ بھ ھا ھم طوری تعلیم میو دقیق تثلیث مشکل دارن، اما گاھی اوقات، با نھایت تأسف، معلمین و واعظ

ھای معروف ھم کھ این تعالیم حتی در کتاب.ھ و باعث سوء تفاھم بیشتر میشھزناین درک نادرست دامن می

برن کار میھایی بھھا تمثیلبھ این ترتیب کھ معلمین یا نویسنده.خورهبھ چشم می تثلیث نوشتھ شده، در زمینھ

ھای نادرست مون بھ این تمثیلدر این بخش آخر از برنامھ.کنھکھ تعلیم تثلیث رو کامًال نادرست تشریح می

.پردازیممی
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گفتھ میشھ کھ ھمونطور کھ .، شکل ھندسی مثلثھرهکار میترین تمثیلی کھ در مورد تثلیث بھمعروف

اشکال این تمثیل در .مثلث واحده، اما از سھ ضلع تشکیل شده، خدا ھم واحده اما از سھ شخص تشکیل شده

روی ھم یک مثلث رو “ضلع”سھ .“ضلعھ”خودی خود مثلث نیست، بلکھ فقط یک اینھ کھ ھر ضلع مثلث بھ

طور کامل  از تثلیث ارائھ دادیم، در تثلیث، ھر یک از سھ شخص، تمامًا و بھاما طبق تعریفی کھ.تشکیل میدن

.تنھایی ھم یک مثلثھ، نھ یک ضلع یعنی ھر شخص از تثلیث، خودش بھ.خداست، یعنی ذات الھی داره

میگن ھمونطور .“H2O”رسھ، مولکول آبھ، یعنی نظر خیلی منطقی میتمثیل معروف دیگھ کھ بھ

تونھ بھ سھ صورت دیده بشھ، یعنی آب و بخار و یخ، خدای واحد ھم بھ سھ صورت  میH2Oکھ مولکول 

، اگر اون رو H2Oاشکال این تمثیل در اینھ کھ مولکول آب یعنی .القدسظاھر میشھ، پدر و پسر و روح

 اگر در حرارت بدیم، تبدیل میشھ بھ بخار و اگر اون رو در دمای عادی نگھ داریم، تبدیل میشھ بھ آب، و

یعنی پدر ھیچوقت تبدیل بھ .اما در مورد تثلیث اینطور نیست.حرارت زیر صفر نگھ داریم، تبدیل میشھ بھ یخ

یھ، اما ھمونطور کھ گفتیم، گرچھ ذات اونھا یکی.القدس ھم ھمینطورالقدس نمیشھ، و پسر و روحپسر و روح

.ھیچکدوم تبدیل بھ اون یکی نمیشھ

این مرد برای پدرش، پسره، برای .شھ کھ میگن تثلیث مثل یک َمردهیده می اوقات ھم شنبعضی

طبق تعریف .مشکل این تمثیل ھم دقیقًا ھمینھ.اما مرد ھمون مرده.فرزندش پدره، و برای ھمسرش، شوھره

اصولی از تثلیث، ما خدایی نداریم کھ گاھی اوقات بصورت پدر ظاھر بشھ، گاھی بصورت پسر، و گاھی 

ھای متفاوت خدا این سھ گرچھ از یک ذات برخوردارن، اما از ھم متمایزند و شکل.القدست روحبصور

.نیستند

گن کھ تخم مرغ گرچھ واحده، اما از سھ بخش می.کننھا ھم تثلیث رو بھ تخم مرغ تشبیھ میبعضی

 و زرده از سھ جنس کامًال اشکال این تمثیل در اینھ کھ پوستھ و سفیده.پوستھ و سفیده و زرده:تشکیل شده

اما در تثلیث اینطور نیست، بلکھ ھر سھ شخص از .مختلفن و فقط در کنار ھم تخم مرغ واحد رو تشکیل میدن

.دنیک جنس واحدن، اما متمایز از ھم و این سھ شخص، یک خدای واحد رو تشکیل می

البتھ گرچھ این ھم فقط یک . کردمخطرترین تمثیل، ھمون تمثیل خانواده باشھ کھ قبًال عرضشاید کم

وجود داره، با “رشدی”طبق این تمثیل کھ عرض کردم، یک خانواده .تمثیلھ، اما شاید کمتر خطرناک باشھ

این سھ نفر، ھم بھ یک اندازه رشدی ھستند، و .آرمان کھ پدره، اریکا کھ دختره و آرمین کھ پسره:سھ شخص

تصور کنین این خانواده واحد، روزی دنیایی از .شنتبدیل بھ یکدیگھ نمیھیچوقت ھم .ھم بھ یک اندازه انسان

اونھا میدونن کھ .ھایی درست کنن کھ ھوشمند باشن، یعنی قادر بھ فکر کردن باشن، مثل ما انسانھاآھنیآدم

واحد، از دونن کھ این سازنده اما نمی.شناسنمی“رشدی”شون واحده، و این سازندۀ واحد رو بھ اسم سازنده
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روزی آرمان، یعنی .“انسان”ھستن و بھ یک اندازه “رشدی”سھ شخص تشکیل شده کھ ھمھ بھ یک اندازه 

آھنی بین اونھا  برای ھمین پسرش رو بھ شکل آدم.رو بھ اونھا بشناسونھ“رشدی”گیره کھ پدر، تصمیم می

من .ھر کھ مرا دید، پدر را دیده است”گھ کھ اونھا ب بھ ھتونآھنی میشھ، می وقتی پسرم، آرمین، آدم.فرستھمی

رو “رشدی”ھا آھنی، درستھ بگیم کھ آدم و ھم انسانیھ؛ یعنی اینکھ چون آرمین ھم رشدی“و پدر یکی ھستیم

تونن بگن کھ سازنده ما ھا میآھنیآدم.انداما در واقع اونھا فقط یکی از سھ شخص این خانواده رو دیده.دیدن

پدر و .تونیم بگیمما ھم در مورد خدا ھمین رو می.شدی انسانھ، و ما آرمین رشدی رو دیدیمیھ، و ررشدی

صورت انسان دیدیم، انگار کھ با ذات خدا آشنا وقتی ما پسر رو بھ.القدس، ھر سھ یک ذات دارنپسر و روح

اما باز اشکال این تمثیل .شدیم، و درضمن، پسر رو بطور ملموس دیدیم و لمس کردیم و تعالیم او رو شنیدیم

اینھ کھ از نظر انسانی، ھر کدوم از این سھ شخص در خانواده رشدی، اراده خاص خودشون رو دارن، در 

.حالیکھ در تثلیث ھمیشھ اراده خدای پدر انجام میشھ

در خاتمھ باز .خوب، دوستان عزیز، امیدوارم کھ این توضیحات، مسألھ تثلیث رو روشن کرده باشھ

تونیم خدا رو اونطور کھ در خوام تأکید کنم کھ عزیزان، ما انسانیم و خاکی و مخلوق، و بھ ھیچ وجھ نمیمی

واقعیت ھست درک کنیم و باید فروتن بشیم و ضعف خودمون رو اقرار کنیم و خدا رو اونطور کھ او خودش 

.مقدس آشکار کرده، بپذیریمرو در کتاب

:تونید با بنده با نشانی زیر تماس بگیرید، میاگر در این زمینھ، سؤالی دارید
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.خدا نگھدار.سپارمھمھ شما رو بھ خدای واحد تثلیث می


