ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎرۀ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﭼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﻗﺴﻤﺖ
دوم

ﻗﺴﻤﺖ دوم

 (۳در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﮐﻼم ،اﻋﻀﺎء ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﻧﺪ :در ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺧﺪا؛

ﯾﻌﻨ ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ دارد )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ﻫﺎی  ۷و ۱۲؛ اﻣﺜﺎل ﻓﺼﻞ  ۳۰آﯾﻪ ﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  (۴ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱۹آﯾﻪ ۲۴؛ ﻫﻮﺷﻊ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  .(۴ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ،ﺗﻤﺎﯾﺰی اﺳﺖ ﺑﯿﻦ روح و
ﺧﺪا )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۵۱آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۰ﺗﺎ  (۱۲و روح ﺧﺪاوﻧﺪ )اﻋﺪاد ﻓﺼﻞ  ۲۷آﯾﻪ  .(۱۸ﺧﺪای ﭘﺴﺮ از ﺧﺪای

ﭘﺪر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ )ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۴۵آﯾﻪ ﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  ۷؛ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ﻫﺎی  ۸ﺗﺎ  .(۹در ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ
)ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ  (۱۷ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﻣﯿﻮﯾﺪ ” :ﻣﻦ از »ﭘﺪرم« درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺗﺴﻠﺑﺨﺶ دﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ”.ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮدش
را ﭘﺪر ﯾﺎ روح اﻟﻘﺪس درﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻗﻌ را ﺑﺨﺎﻃﺮ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺳﺨﻦ ﻣ

ﮔﻔﺖ .آﯾﺎ او ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﺮد؟ ﻧﻪ .او ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﺮی از ﺗﺜﻠﯿﺚ؛ ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﺧﺪای ﭘﺪر ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﺮد.

 (۴ﻫﺮﻋﻀﻮ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﯾ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻟﻬ اﺳﺖ .ﭘﺪر ،ﺧﺪاﺳﺖ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۶آﯾﻪ ۲۷؛ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ
۷؛ اول ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  .(۲ﭘﺴﺮ ،ﺧﺪاﺳﺖ ) ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱و ۱۴؛ روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۹آﯾﻪ ۵؛
ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۲آﯾﻪ ۹؛ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۸؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  .(۲۰روح اﻟﻘﺪس ،ﺧﺪاﺳﺖ )
اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ﻫﺎی  ۳ﺗﺎ ۴؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ .(۱۶

 (۵ﺗﻘﺪّم و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺗﺜﻠﯿﺚ :ﮐﻼم ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ روح اﻟﻘﺪس ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ؛ و
ﭘﺴﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﭘﺪر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾ ارﺗﺒﺎﻃ دروﻧ اﺳﺖ و اﻟﻮﻫﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺗﺜﻠﯿﺚ
را اﻧﺎر ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺤﺪود ﻗﺎدر ﺑﻪ درک آن در ﻣﻮرد ﺧﺪای
ﻧﺎﻣﺤﺪود ،ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ .راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪای ﭘﺴﺮ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ آﯾﺎت را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ )ﻟﻮﻗﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۲آﯾﻪ ۴۲؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ۳۶؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۲۰آﯾﻪ ۲۱؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  .(۱۴راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺪای روح اﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ
آﯾﺎت را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ  ۱۶؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۴آﯾﻪ  ۲۶؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۵آﯾﻪ  ۲۶؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ  ۷و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ .(۱۴

 (۶وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮﮐﺪام از اﻋﻀﺎء ﺗﺜﻠﯿﺚ :ﺧﺪای ﭘﺪر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻫﺴـﺘ) اول ﻗﺮﻧﺘﯿـﺎن ﻓﺼـﻞ  ۸آﯾـﻪ ۶؛ ﻣـﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼـﻞ  ۴آﯾـﻪ  ،(۱۱ﻣـﺎﺷﻔﻪ اﻟﻬـ) ﻣـﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼـﻞ  ۱آﯾـﻪ ،(۱
ﻧﺠﺎت )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ  ،(۱۷اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧ ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ )ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ  ۱۷؛ ﻓﺼﻞ ۱۴
آﯾﻪ  .(۱۰ﺧﺪای ﭘﺪر ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اداﻣﻪ دارد.
ﻣﻨﺒﻊgotquestions :

