دﻻﯾﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ
ﺧﺪا ﭼﻪ ﺷﻠ اﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮرﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا

از ﺧــﻮد آﺷــﺎر ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ را ﻣﻄــﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿــﺪ و از آن اﻃﻼﻋــﺎت در ﺟﺴــﺘﺠﻮی درک ﺑﯿﺸﺘــﺮی از ﺧــﺪا
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .از ﮐﻮدﮐ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ام ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻤ ﺗﻮان
ﺧﺪا را درک ﮐﺮد؛ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ درﺳﺘ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺧﺪای ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ .ﻣﺎ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﺳﺎده ،دردی را دوا ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺎ
را دﻧﺒﺎل ﻧﻤ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓ ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻖ او را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ
ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ذات و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺜﻠﯿﺜ ﺧﺪا ـ ﯾﺎﻧﻪ ﻻﯾﻨﻔ ﺧﺪا ﻣﺘﺸﻞ از ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ـ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ

دﻫﺪ .ﻣﻦ ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﺴﺎدﮔ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻤﺎن دارم؛ وﻟ ﻧﺬارﯾﺪ ﺳﺎدﮔ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻦ ،ﻟﻔﺎﻓﻪ ای روی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﺴﺖ .ﺟﻠﺪﻫﺎی زﯾﺎدی

ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ راﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎزه راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﻄﺮف ﯾ اﻗﯿﺎﻧﻮس در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری
ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دﻫﻢ ،ﻣﺘ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﻮد آﻧﺮا آﺷﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ از آن ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﻤﻨﻪ از ﯾ ﺧﺮده ﮔﯿﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ” :ﮐﻠﻤﮥ
ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ” .ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎﻣﺪه .ﺑﻌﻀ ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ ” :ﺳﻪ ﺗﺎ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﯾ ﻧﻤ ﺷﻮد ” .درﺳﺘﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در ﻣﻮرد رﯾﺎﺿ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
ﻣﻮردش ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﯾ راﺑﻄﮥ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾ ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﺎده .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻏﻠﻂ و ﮐﺎرﯾﺎﺗﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮده ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ،ادراﮐﻤﺎن را در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﮔﺮدآوری ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺆال اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ذﻫﻨ از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺜﻠﯿﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ.
اﻟﺘﺮوﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﭼﺮاغ ﺑﺮق را روﺷﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ درک اﺑﺘﺪاﯾ در ﻣﻮرد ﭼﻮﻧ روﺷﻦ
ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻨﺮی ﺑﺮروی ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮق اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻵن از ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺳﯿﻨﺎﻟﻬﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ و
رادﯾﻮﯾ زﯾﺎدی ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾ ﻣﯿﺰان ﮐﻨﻨﺪۀ داﺧﻠ داﺷﺘﯿﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﻮاج را ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪی ﮐﺮده ،ﻣﯿﺰان ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮاردﻫﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤ ﺷﻨﻮﯾﺪ و ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺆال ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﭼﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط
ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ﻣ دﻫﺪ؟ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺬارﯾﺪ اﺑﺘﺪا »ﺗﺜﻠﯿﺚ« را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد ﺑﻪ
»اﺗﺤﺎد ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس در ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ« ۱٫اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﺗﺜﻠﯿﺚ از ﮐﻠﻤﺎت »ﺳﻪ« و »اﺗﺤﺎد« ﺗﺸﯿﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﻪ ﺗﻪ ﺑﻮدن« در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﭘﺪر،
ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ذاﺗﺎً ﯾ ﯾﻌﻨ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘ ﺑﺎ اﺑﻘﺎی ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺧﻮد .ﺟﺎن ﮐﺎﻟﻮﯾﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﻣ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ” :ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ﯾ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺪر اﺳﺖ و ﻧﻪ روح اﻟﻘﺪس ﭘﺴﺮ؛ ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑـﺎ ﺻـﻔﺎﺗ از ﻫـﻢ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﺷﺪﻧـﺪ ”۲٫اﻟﻬﯿـﺪاﻧﺎن در ﻣـﻮرد ﻋﻘﺎﯾـﺪ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ای ﻣﺜـﻞ »ﻫـﻢ ذات ﺑـﻮدن« ) ﯾﻮﻧـﺎﻧ:
 ( homoousiosﺑﺤﺚ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺻﺤﺒﺘ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﺗﺜﻠﯿﺚ اﯾﻤﺎن دارم ـ دﻻﯾﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳ .ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﺎه ﮐﻨﯿﻢ ۱٫ :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺜﻠﯿﺚ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ اﯾﻤﺎن دارم ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎرت واﺿﺢ و روﺷﻦ
در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس را در ﯾ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ ” ۳٫ﭘﺲ رﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﮥ اﻣﺘﻬﺎ

را ﺷﺎﮔﺮد ﺳﺎزﯾﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﯿﺪ ) ” .ﻣﺘ ” .( ۱۹ : ۲۸ ﻓﯿﺾ
ﻋﯿﺴـ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﻣﺤﺒـﺖ ﺧـﺪا و ﺷﺮﮐـﺖ روح اﻟﻘـﺪس ﺑـﺎ ﺟﻤﯿـﻊ ﺷﻤـﺎ ﺑـﺎد ) ” .دوم ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ” .( ۱۴ : ۱۳
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺪای ﭘﺪر ،ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺲ روح ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﻮن ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ) ” .
اول ﭘﻄﺮس  .( ۲ : ۱اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم روح اﻟﻘﺪس آﻣﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﺗﻨﻬـﺎ ﭘﺴـﺮ و روح اﻟﻘـﺪس آﻣـﺪه اﺳـﺖ و ﻏﯿـﺮه .اﻣـﺎ ﻓـﺮ ﻣـ ﮐﻨـﻢ اﯾـﻦ آﯾـﺎت ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در ﺑـﺎﻻ ﺑﺼـﻮرت
اﻧﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی واﺿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺘ ۱۹٫ : ۲۸ اﻟﺒﺘﻪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﺜﻠﯿﺚ« ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ،وﻟ ﻣﻔﻬﻮم آن ﺑﺨﻮﺑ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ۲٫ .ﭼﻮﻧﻪ ﻋﻬﺪ
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘ و اﯾﻨﻪ ﻋﯿﺴ دارای ذات اﻟﻬ اﺳﺖ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ دوﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻤ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺗﺜﻠﯿﺖ اﯾﻤﺎن دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ آﺷﺎرا ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘ و اﻟﻬ ﺑﻮدن ذات ﻋﯿﺴ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ.
ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘ ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘ اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻬﻮدﯾﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪ؛
وﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ از ﯾ ﺧﺪا .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣ
ﺑﯿﻨﯿــﻢ ) ﺑﻌﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل ﻣﺮﻗــﺲ  ، ۲۹ : ۱۲ﺗﺜﻨﯿــﻪ  ، ۴ : ۶اﻋﻤــﺎل  ۲۲ : ۱۷ـــ  ۳۱و اول ﻗﺮﻧﺘﯿــﺎن  ۴ : ۸ـــ .( ۶
اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻋﯿﺴ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﯿﻠ واﺿﺢ اﻇﻬﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ دارای اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ
دارای ذات ﺧﺪاﯾ اﺳﺖ .رﺳﻮل ﻣﺤﺒﺖ ﻋﯿﺴ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﯾﻨﻄﻮر ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ ” :در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻤﻪ

ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن در اﺑﺘﺪا ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از او ﭼﯿﺰی از ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ ) ” ۴ .ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱ : ۱ـ  .( ۳ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
روﺷﻦ از اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻋﯿﺴ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ” :ﮐﻪ ﭼﻮن در ﺻﻮرت ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن را ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻧﺸﻤﺮد ،ﻟﯿﻦ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟ ﮐﺮده ،ﺻﻮرت ﻏﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺪ ) ” .ﻓﯿﻠﭙﯿﺎن  ۶ : ۲ـ
 .( ۷در اﯾﻨﺠﺎ ﯾ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﯾﺮ از ﺷﺄن ﻋﯿﺴ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس آﻣﺪه اﺳﺖ ” :او ﺻﻮرت ﺧﺪای ﻧﺎدﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ زادۀ ﺗﻤﺎﻣ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن .زﯾﺮا ﮐﻪ در او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ از ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺪﻧ و ﻧﺎدﯾﺪﻧ و ﺗﺨﺘﻬﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎ و رﯾﺎﺳﺎت و ﻗﻮات؛ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او و ﺑﺮای او آﻓﺮﯾﺪه
ﺷﺪ .او ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و در وی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﯿﺎم دارد .او ﺑﺪن ﯾﻌﻨ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺳﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ او اﺑﺘﺪا
اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺖ زاده از ﻣﺮدﮔﺎن ﺗﺎ در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ او ﻣﻘﺪم ﺷﻮد .زﯾﺮا ﺧﺪا رﺿﺎ ﺑﺪﯾﻦ داد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮی در او
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ) ” .ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن  ۱۵ : ۱ـ  .( ۱۹اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﺑﺎ آوردن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی
اداﻣﻪ دﻫﻢ .ﻓﺮاﺗﺮ از ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮراً از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺸﻤﺎر اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻋﯿﺴ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮد ﻋﯿﺴ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﭘﺪر را ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﮐﻔﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ” :ﻣﻦ و ﭘﺪر ﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﻧﺎه ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎز ﺳﻨﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﯿﺴ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﺟﻮاب داد» :از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدم .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺪام ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺳﻨﺴﺎر
ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟« ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞ ﻧﯿ ،ﺗﻮ را ﺳﻨﺴﺎر ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻔﺮ،
زﯾﺮا ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘ و ﺧﻮد را ﺧﺪا ﻣ ﺧﻮاﻧ ) ” «.ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۳۰ : ۱۰ـ  ” ( ۳۳ﻋﯿﺴ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ» :آﻣﯿﻦ
آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ «.آﻧﺎه ﺳﻨﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را
ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﯿﺴ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔ ﺳﺎﺧﺖ و از ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻫﯿﻞ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻓﺖ” .
) ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۵۸ : ۸ـ  ” ( ۵۹اﯾﺸﺎن را ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ؟« ﺷﻤﻌﻮن ﭘﻄﺮس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
»ﺗﻮﯾ ﻣﺴﯿﺢ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪای زﻧﺪه!« ﻋﯿﺴ در ﺟﻮاب وی ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺗﻮ ای ﺷﻤﻌﻮن ﭘﺴﺮ ﯾﻮﻧﺎ! زﯾﺮا
ﺟﺴﻢ و ﺧﻮن اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﻒ ﻧﺮده ،ﺑﻠﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ) ” «.ﻣﺘ ۱۵ : ۱۶ ـ  .( ۱۷در
ﺣﻀﻮر ﻋﯿﺴ ،ﺗﻮﻣﺎی ﺷﺎک او را اﯾﻨﻄﻮر ﺻﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ای ﺧﺪای ﻣﻦ ) «.ﯾﻮﺣﻨﺎ ۲۰
 .( ۲۸ :ﻋﯿﺴ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف او را ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﻧﺮد ،ﺑﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺰد

ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻋﯿﺴ در ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ اش ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد… ” :ﺑﺎز رﺋﯿﺲ ﮐﻬﻨﻪ از
او ﺳﺆال ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﺒﺎرک ﻫﺴﺘ؟« ﻋﯿﺴ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؛ و ﭘﺴﺮ اﻧﺴﺎن
را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻗﻮت ﻧﺸﺴﺘﻪ ،در اﺑﺮﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﻣ آﯾﺪ ) «.ﻣﺮﻗﺲ  ۶۱ : ۱۴ـ  ( ۶۲ﻣﻦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺮوﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﯾﺘﺎﭘﺮﺳﺘ را اﻧﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﮐﻪ ﻋﯿﺴ از ﻫﺮﺟﻬﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮاً دارای اﻟﻮﻫﯿﺖ اﺳﺖ .ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﯿﺰی را ﺟﺪا ﮐﻨﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻗﺼﺪم روﺷﻦ ﺳﺎزی اﺳﺖ .اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻣﺴﯿﺢ و ﯾﺘﺎﭘﺮﺳﺘ اﺳﺎس ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘ اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ :اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه Jesus
 Seminarﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻨﻬﺎ را
ﺑﺎﯾﺴﺘ از ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺘﺎﭘﺮﺳﺘ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ وﻗﺘ از ﻧﺰدﯾ ﻧﺎه ﻣ
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮرﻣﻮن ﺧﻮب از ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ آرزو ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾ ﺑﺮای ﺳﯿﺎرۀ دﯾﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎﻧﺬاران ﻣﻮرﻣﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺎﺳﺎً ﺧﺪای ﭘﺪر را ﺧﺪای ﺳﯿﺎرۀ زﻣﯿﻦ ﻣ داﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﺪای
ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘ؛ و اﯾﻦ زﻣﺎﻧ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺧﺪاﯾﺎن ،او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدن ﺳﯿﺎرۀ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدن۵٫

اﯾﻦ ﯾﺘﺎﭘﺮﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋ ﭼﻨﺪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘ اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻬﻮه ﻋﯿﺴ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾ
ﻣﻮﺟﻮد اﻟﻬ ﻣ داﻧﻨﺪ و او را از ﻫﺮﺟﻬﺖ ﺷﺮﯾ ذات ﭘﺪر ﻧﻤ داﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱ : ۱را اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﻣ ﮐﻨﻨﺪ…“ :ﮐﻠﻤﻪ ﯾ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﻬ ﺑﻮد ۶ ”.ﭘﯿﺮوان ﮔﺮوه ﯾﺘﺎﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﺧﺪا ﺑﻮدن ﻋﯿﺴ را رد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﻪ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ در ﮐﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺧﺪا اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل
در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻋﯿﺴ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ
ﻣﺸﺨﺺ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ .ﯾﺎ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ و

ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ ۳٫ .ﭼﻮن ﻋﯿﺴ و ﭘﺪر دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪﺳ اﯾﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ اﯾﻤﺎن دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﯿﺴ و ﭘﺪر ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی

ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی اﻟﻬﯿﺪان آﻧﺮا درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﻪ ﺧﻮد ﻋﯿﺴ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ راﺑﻄﻪ اش را ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣ

ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ” :زﯾﺮا ﺧﺪا ﺟﻬﺎن را اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎﻧﮥ ﺧﻮد را داد ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺮ او اﯾﻤﺎن
آورد ،ﻫﻼک ﻧﺮدد ﺑﻠﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧ ﯾﺎﺑﺪ ) ” .ﯾﻮﺣﻨﺎ  ” .( ۱۶ : ۳ﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و
ﮐﺴ ﭘﺴﺮ را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﺠﺰ ﭘﺪر و ﻧﻪ ﭘﺪر را ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻏﯿﺮ از ﭘﺴﺮ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺪو ﻣﺸﻮف ﺳﺎزد ) ” .ﻣﺘ… ” .( ۲۷ : ۱۱ آﻣﯿﻦ آﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ از ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺮد ﻣﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آرد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر ﭘﺴﺮ را دوﺳﺖ ﻣ دارد و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺪو
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ…ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ او را ﻓﺮﺳﺘﺎد اﺣﺘﺮام ﻧﺮده اﺳﺖ ) ” .ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۹ : ۵
و … ” .( ۲۳ای ﭘﺪر ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺟﻼل ﺑﺪه ،ﺗﺎ ﭘﺴﺮت ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﺟﻼل دﻫﺪ…و اﻻن ﺗﻮ
ای ﭘﺪر ﻣﺮا ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﻼل ده ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻼﻟ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﻧﺰد ﺗﻮ داﺷﺘﻢ ) ” .ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۱ : ۱۷و
 .( ۵ﻣﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اداﻣﻪ دﻫﻢ؛ اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ.
ﻋﯿﺴ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﺪﻋ ﯾ اﺗﺤﺎد ذاﺗ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﭘﺪر اﺳﺖ ” :ﻣﻦ و ﭘﺪر ﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ) ” .ﯾﻮﺣﻨﺎ .( ۳۰ : ۱۰
” …ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﭘﺪر را دﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﻣ ﮔﻮﯾ ﭘﺪر را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ده؟ آﯾﺎ ﺑﺎور ﻧﻤ ﮐﻨ
ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر در ﻣﻦ اﺳﺖ؟ ﺳﺨﻨﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ از ﺧﻮد ﻧﻤ ﮔﻮﯾﻢ ،ﻟﻦ ﭘﺪری
ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ،او اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮا ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﭘﺪر ﻫﺴﺘﻢ و ﭘﺪر در ﻣﻦ
اﺳﺖ…” ) ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۹ : ۱۴ـ  .( ۱۱ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﯿﺴ از ﭘﺪر ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻨ ﻋﯿﺴ ،از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺪا ﯾﻌﻨ ﭘﺪر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﭼﺮا اﯾﻨﺮا ﻣ ﮔﻮﯾﻢ؟ ﻋﯿﺴ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺪر

دﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ  .( ۱۷اﯾﻦ ﺑ ﻣﻌﻨ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻋﯿﺴ و ﭘﺪر ﯾ ﺷﺨﺺ و ﻧﻬﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘ
ﻋﯿﺴ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺪر دﻋﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻧﻤ زﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﯾﺴﺖ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را
ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ ﯾ ﺷﺎﺧﻪ از ﺟﻨﺒﺶ ﭘﻨﻄﯿﺎﺳﺘ ﺑﻪ اﻗﺎﻧﯿﻢ ﺛﻼﺛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت »ﭘﺪر« ﻧﻤﺎﯾﻨﺮ اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯿﻪ ﻋﺒﺎرت »ﭘﺴﺮ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺠﻠ اﻟﻬ او در
ﺟﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر درواﻗﻊ ،ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﯿﺴ را ﻫﻢ ﭘﺪر و ﻫﻢ ﭘﺴﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ۷٫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ اﻏﻠﺐ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ) ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺪون
ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺪر ﻧﻤﺎﯾﻨﺮ “ﺧﺪا” اﺳﺖ ( رﻫﺒﺮ اﺳﺖ و ﻋﯿﺴ و روح اﻟﻘﺪس ﺑﺼﻮرت ارادی ﺗﺎﺑﻊ او ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در
رﺗﺒﮥ اﻟﻮﻫﯿﺖ “ﯾﺴﺎن” ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ ﻧﻪ در رﺗﺒﮥ ﻋﻤﻠﺮد .ﭘﺪر رﻫﺒﺮ اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﮥ زﻧﺪﮔ ﻋﯿﺴ
ﮐﻪ ﭘﺪر رﻫﺒﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .دﯾﺮ ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﯿﺴ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺼﻮرت ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ
دﻫﺪ .ﭘﻮﻟﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣ ﮐﻨﺪ ” :ﺑﻌﺪ از آن اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﻠﻮت را ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﭘﺪر ﺳﭙﺎرد .و در آن زﻣﺎن ﺗﻤﺎم رﯾﺎﺳﺎت و ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﻗﻮت را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .زﯾﺮا ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ
ﻫﻤﮥ دﺷﻤﻨﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد ﻧﻨﻬﺪ ،ﻣ ﺑﺎﯾﺪ او ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .دﺷﻤﻦ آﺧﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد ﻣﻮت اﺳﺖ.
زﯾﺮا »ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻬﺎی وی اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ« ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را زﯾﺮ او اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻣﺴﺘﺜﻨ
اﺳﺖ .اﻣﺂ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﯿﻊ وی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎه ﺧﻮد ﭘﺴﺮ ﻫﻢ ﻣﻄﯿﻊ وی ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻪ ﺧﺪا ﮐﻞ در

ﮐﻞ ﺑﺎﺷﺪ ) ” .اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۲۴ : ۱۵ـ  .( ۲۸ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ را
ﺷﺨﺼﻬﺎی ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﺰا ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﺠﺰا از
ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .درﻣﻮرد ﺗﺜﻠﯿﺚ از ﻧﻈﺮ ﻇﻬﻮر و ﻃﺮزﻋﻤﻞ ،اﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺪر،
ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮده ،ﯾ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺎده ﺷﺪه آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻞ ﯾﺦ ،آب ﻣﺎﯾﻊ
و ﺑﺨﺎر ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺮ ﻇﻬﻮر ﺑﯿﺶ از ﯾ ﺷﺨﺺ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ دراﯾﻨﺼﻮرت
دﻋﺎ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑ ﻣﻌﻨ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس از ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﺧﺪا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
اﻣﺎ در ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ۴٫ .زﯾﺮا ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻫﻢ دارای ﺻﻔﺎت اﻟﻬ و ﻫﻢ ﺷﺨﺼ اﺳﺖ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ اﯾﻤﺎن دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ اﻟﻔﺎط
ﺷﺨﺼ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘ ﻣﺠﺰا از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺪر و
ﭘﺴﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﺮد روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺪارﯾﻢ .و ﮔﺎﻫ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪﺳ در ﻣﻮرد روح اﻟﻘﺪس ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺒﻬﻢ ﻣ آﯾﺪ .از روح
اﻟﻘﺪس ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺪا ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ” آﻧﺎه ﭘﻄﺮس ﮔﻔﺖ» :ای ﺣﻨﺎﻧﯿﺎ ﭼﺮا ﺷﯿﻄﺎن دل ﺗﻮ را ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎ روح اﻟﻘﺪس را ﻓﺮﯾﺐ دﻫ و ﻣﻘﺪاری از ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ را ﻧﺎه داری؟ آﯾﺎ ﭼﻮن داﺷﺘ از آن ﺗﻮ ﻧﺒﻮد و
ﭼﻮن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﻧﺒﻮد؟ ﭼﺮا اﯾﻦ را در دل ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی؟ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دروغ ﻧﻔﺘ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا«.
” ) اﻋﻤﺎل  ۳ : ۵ـ  .( ۴روح اﻟﻘﺪس اﻓﻌﺎل اﻟﻬ را ﺑﻌﻤﻞ ﻣ آورد روح اﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎی اﻟﻬ را ﺑﻌﻤﻞ
ﻣ آورد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ) ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۸ : ۱۶ـ  ،( ۱۱رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا ) روﻣﯿﺎن  ،( ۵ : ۵دادن ﺧﻮﺷ
) روﻣﯿﺎن  ،( ۱۷ : ۱۴دادن اﻣﯿﺪ ) روﻣﯿﺎن  ۱۶ : ۸ـ  ،( ۲۵دادن ﺳﻼﻣﺘ ) روﻣﯿﺎن  ،( ۶ : ۸ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره )
ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،( ۵ : ۳دادن اﯾﻤﺎن ) اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .( ۹ : ۱۲روح اﻟﻘﺪس ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﮐﻔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )
ﻣﺮﻗﺲ  ۲۹ : ۳و ﻟﻮﻗﺎ  ( ۱۰ : ۱۲ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد ۸٫روح اﻟﻘﺪس اﻋﻤﺎﻟ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻣ دﻫﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪرک
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳ ﻣﺤﻤ دال ﺑﺮاﯾﻨﻪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس در ﻣﻨﺴﺐ و اﻋﻤﺎﻟﺶ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾ ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻣ دﻫﯿﻢ .او ﺧﺎدم ﻣﻨﺼﻮب ﻣ ﮐﻨﺪ ) اﻋﻤﺎل

 ۲ : ۱۳و  .( ۲۸ : ۲۰او آﻧﻬﺎ را در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻫﺪاﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ ) اﻋﻤﺎل  ۲۹ : ۸و  ۱۹ : ۱۰ـ  ۲۰و
 ۶ : ۱۶ـ  ۷و اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .( ۱۳ : ۲او از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺒﯿﺎ ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ) اﻋﻤﺎل  ۱۶ : ۱و اول ﭘﻄﺮس : ۱
 ۱۱ـ  ۱۲و دوم ﭘﻄﺮس  .( ۲۱ : ۱او ﻣﻠﺰم ﻣ ﮐﻨﺪ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ  .( ۸ : ۱۶او ﺗﺴﻠ ﻣ دﻫﺪ ) اﻋﻤﺎل .( ۳۱ : ۹
ﻣﺎ را در ﺿﻌﻔﻬﺎﯾﻤﺎن ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ) روﻣﯿﺎن  .( ۲۶ : ۸ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۶ : ۱۴و اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۱۲
 .( ۳ :ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ  .( ۱۳ : ۱۶ﻣﻘﺪس ﻣ ﮔﺮداﻧﺪ ) روﻣﯿﺎن  ۱۶ : ۱۵و اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن .( ۱۱ : ۶
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﻬﺎدت ﻣ دﻫﺪ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ  .( ۲۶ : ۱۵ﻣﺴﯿﺢ را ﺟﻼل ﻣ دﻫﺪ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ  .( ۱۴ : ۱۶دارای ﻗﻮت از
ﺧﻮد اﺳﺖ ) روﻣﯿﺎن  .( ۱۳ : ۱۵ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﮐﻨﺪ ) اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  ۱۰ : ۲ـ  .( ۱۱ﺑﺮﺣﺴﺐ
ارادۀ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ ) اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .( ۱۱ : ۱۲در ﻣﻘﺪﺳﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮد ) ﯾﻮﺣﻨﺎ  .( ۱۷ : ۱۴ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪوﻫﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﻮد ) اﻓﺴﺴﯿﺎن  .( ۳۰ : ۴ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻢ ﻣ ﺷﻮد ) اﻋﻤﺎل  ( ۵۱ : ۷و اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻢ
ﻣ ﺷﻮد ) اﻋﻤﺎل  .( ۹ : ۵در ﺧﯿﻠ از زﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧ ،ﮐﻠﻤﺎت دارای ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺬﮐﺮ ،ﻣﺆﻧﺚ و ﯾﺎ
ﺧﻨﺜ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ در ﻣﻮرد زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ ﺻﺪق ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ۹٫در ﯾﻮﻧﺎﻧ اﻏﻠﺐ ،روح اﻟﻘﺪس ﺑﺎ ﺿﻤﯿﺮ
ﺧﻨﺜ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﭼﻮﻧﻪ  pneumaدر ﯾﻮﻧﺎﻧ ﺑﺎ ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻨﺜ ﺻﺮف ﻣ ﺷﻮد ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺣﻨﺎ : ۱۴
 ۱۷و  ۲۶؛  ( ۲۶ : ۱۵ــ اﻣـﺎ در ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻣـﻮرد از ﺿﻤﯿـﺮ ﻣـﺬﮐﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻨﻈـﺮ ﺑـﺮای ﺗﺄﮐﯿـﺪ

ﺷﺨﺺ ﺑﻮدن روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ ” .ﻟﯿﻦ ﺗﺴﻠ دﻫﻨﺪه ﯾﻌﻨ روح اﻟﻘﺪس ) ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻨﺜ ( ﮐﻪ ﭘﺪر او را ﺑﻪ
اﺳﻢ ﻣﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ،او ) ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺬﮐﺮ ( ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﺎد
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ) ” .ﯾﻮﺣﻨﺎ  .( ۲۶ : ۱۴ﻣﺎ زﺑﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ای را در ﯾﻮﺣﻨﺎ  ۲۶ : ۱۵و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﯾﻮﺣﻨﺎ : ۱۶
 ۱۳ﻣـ ﺑﯿﻨﯿـﻢ ” :ﭼـﻮن او ﯾﻌﻨـ روح راﺳـﺘ آﯾـﺪ ،ﺷﻤـﺎ را ﺑـﻪ ﺟﻤﯿـﻊ راﺳـﺘ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ) ﺿﻤﯿـﺮ
ﻣﺬﮐﺮ(… ” ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳ.ﮐ .ﺑﺎرت ” :روح اﻟﻘﺪس در اﯾﻦ آﯾﺎت ،اﺳﺘﺪﻻل ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ” ۱۰.ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را در ﻣﻮرد اﻟﻮﻫﯿﺖ و ذات ﺷﺨﺼ روح اﻟﻘﺪس ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،ﭼﻮﻧﻪ ﻋﺪه ای ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺮ
وﺟﻮد اﻟﻬ روح اﻟﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻬﻮه در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﮐﻠﻤﮥ روح اﻟﻘﺪس
را ﺣﺬف ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل ﺧﺪا« ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺒﺎرﺗ ﮐﻪ ﻣﻌﻨ ﺷﺨﺺ ﺑﻮدن روح
اﻟﻘﺪس را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ ۱۱٫ﺳﻮگ اﻗﻨﻮم ﺛﻼﺛﻪ ) ﺗﺨﺖ ﺧﺪا ( ،اﺛﺮ راﺑﺮت ﮐﺎﻣﭙﯿﻦ ـ ﻧﻘﺎش
ﻓﻠﻤﻨـ ۱۳۷۵) ــ  .( ۱۴۴۴رﻧـ روﻏـﻦ ،اﺑﻌـﺎد ۳۴٫۳ :ﺳـﺎﻧﺘ ﻣﺘـﺮ در  ۲۴٫۵ﺳـﺎﻧﺘ ﻣﺘـﺮ .ﻫﺮﻣﯿﺘـﺎژ ــ ﺳـﻨﺖ
ﭘﻄﺮس ﺑﻮرگ ـ روﺳﯿﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﯾﺮی ﻣ ﺷﻮد در ﻣﻮرد ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح
اﻟﻘﺪس ﮔﻔﺖ .وﻟ ﻣﻦ ﺳﻌ ﮐﺮدم ﻧﺎﺗ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ذﮐﺮی از ﮐﻠﻤﮥ »ﺗﺜﻠﯿﺚ« در
ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮥ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺘ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس درﺑﺎرۀ اﻟﻮﻫﯿﺖ و ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻣﺠﺰا ،ﺻﺤﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﯾﻨﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﺘﺎﭘﺮﺳﺘ و ﯾ ﺑﻮدن و اﺗﺤﺎد وﺟﻮد ﺧﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺜﻠﯿﺚ ،ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ،ﻣ رود ،وﻟ ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻄﻮر وﺿﻮح ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺜﻠﯿﺚ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﺪ :اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از
ﻫﻢ ـ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ـ ﮐﻪ ذاﺗﺎً ﯾ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﺑﺪرﺳﺘ درک ﻣ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺧﯿﺮ.
ﻣﺎ ﺗﻘﻼ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺎر زﻣﯿﻨ ﻣﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﺑﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ .اﻣﺎ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ

ﺳﻌ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺢ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ :ﺑﺸﺎرت داده ،ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺴﺎزﯾﻢ و آﻧﻬﺎ را »در ﻧﺎم ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و
روح اﻟﻘﺪس« ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﯿﻢ ) ﻣﺘ.( ۱۹ : ۲۸ 

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :دﮐﺘﺮ راﻟﻒ إف وﯾﻠﺴﻮن

