ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎرۀ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﭼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﻗﺴﻤﺖ
اول

ﻗﺴﻤﺖ اول

ﻣﺸﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺜﻠﯿﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روﺷ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﺮا ،ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻓ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد .و ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎن ﻧﺪارد اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ،و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،درک
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ از ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او را ﮐﺎﻣﻼ درک ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ آﻣﻮزد ﮐﻪ ،ﭘﺪر ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺪاﺳﺖ ،و روح اﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻘﺎﯾﻘ را درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ

ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ذﻫﻦ ﻣﺤﺪود و ﺑﺸﺮی ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک و ﻓﻬﻢ اﯾﻦ
آﻣﻮزه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد و ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﺜﻠﯿﺚ ﯾﻌﻨ ﯾ ﺧﺪا ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ
ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ واژه “ﺗﺜﻠﯿﺚ” در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ واژه ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن وﺟﻮد
ﯾ ﺧﺪا در ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﻟﻬ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﻪ ای
ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم “ﺗﺜﻠﯿﺚ” در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮاردی زﯾﺮ ﺣﻘﺎﯾﻘ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﻣﻮرد ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:

 (۱ﺧﺪا ﯾ اﺳﺖ) :ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ۴؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  ۴؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  ۲۰؛ اول
ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ .(۵

 (۲در ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ )ﺷﺨﺺ( وﺟﻮد دارد ) :ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۱و۲۶؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ  ۲۲؛
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ  ۷؛ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ  ۸؛ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۴۸آﯾﻪ  ۱۶؛ اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۶۱آﯾﻪ  ۱؛ ﻣﺘ
ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ  ،۱۷ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪ  ۱۹؛ دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪ  .(۱۴ﺑﺮای ﻓﻬﻢ آﯾﺎت ﻋﻬﺪ
ﻗﺪﯾﻢ ،داﻧﺶ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱اﺳﻢ ﺟﻤﻊ “اﻟﻮﻫﯿﻢ” ﺑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﻢ
ﺟﻤﻊ “اﻟﻮﻫﯿﻢ” و ﺿﻤﯿﺮ ﺟﻤﻊ “ﻣﺎ” ،ﺑﺪون ﺷ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾ ﻧﻔﺮ ﻣﯿﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ

ﺑﻪ “ﺗﺜﻠﯿﺚ” اﺷﺎره ﻧﻤ ﮐﻨﺪ وﻟ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻊ در ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ.

در اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۴۸آﯾﻪ  ۱۶وﻓﺼﻞ  ۶۱آﯾﻪ  ،۱ﺧﺪای ﭘﺴﺮ در ﺣﺎﻟ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر و روح
اﻟﻘﺪس اﺷﺎره ﻣﯿﻨﺪ .اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۶۱آﯾﻪ  ۱را ﺑﺎ ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۴ﺗﺎ ۱۹ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪای ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﺪ .ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ  ،۱۷ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮ ﺧﺪای ﭘﺴﺮ ﻧﺎزل ﻣﯿﺸﻮد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﺪای ﭘﺪر اﻋﻼم ﻣﯿﻨﺪ ﮐﻪ از
ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد )ﯾﻌﻨ ﺧﺪای ﭘﺴﺮ( ﺧﻮﺷﻨﻮد اﺳﺖ .ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۲۸آﯾﻪ  ۱۹و دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۳آﯾﻪ ۱۴
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای دﯾﺮ از وﺟﻮد ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ در ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﻨﺒﻊgotquestions :

