ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎرۀ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﭼﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ؟ ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﻮم )آﺧﺮ(

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم )آﺧﺮ(

ﺧﺪای ﭘﺴﺮ ،ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ :آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺣﻔﻆ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘ

)اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۸آﯾﻪ  ۶؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۳؛ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۶ﺗﺎ  ،(۱۷ﻣﺎﺷﻔﻪ اﻟﻬ
)ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۱؛ ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ  ۲۷؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۲ﺗﺎ  ۱۵؛ ﻣﺎﺷﻔﻪ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ
 ،(۱ﻧﺠﺎت )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۵آﯾﻪ ۱۹؛ ﻣﺘ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  ۲۱؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ  ۴آﯾﻪ  .(۴۲ﺧﺪای ﭘﺪر ﻫﻤﮥ اﯾﻦ
اﻣﻮر را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺧﺪای روح اﻟﻘﺪس ،ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ او اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ :آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺣﻔﻆ ﻋﺎﻟﻢ

ﻫﺴﺘ) ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ ۲؛ اﯾﻮب ﻓﺼﻞ  ۲۶آﯾﻪ ۱۳؛ ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﻓﺼﻞ  ۱۰۴آﯾﻪ  ،(۳۰ﻣﺎﺷﻔﮥ اﻟﻬ) ﯾﻮﺣﻨﺎ
ﻓﺼﻞ  ۱۶آﯾﻪ ﻫﺎی  ۱۲ﺗﺎ ۱۵؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ۵؛ دوم ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  (۲۱وﻧﺠﺎت ) ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻓﺼﻞ
 ۳آﯾﻪ ۶؛ ﺗﯿﻄﻮس ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﻪ ۵؛ اول ﭘﻄﺮس ﻓﺼﻞ  ۱آﯾﻪ  (۲و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ ) اﺷﻌﯿﺎ ﻓﺼﻞ  ۶۱آﯾﻪ ۱؛
اﻋﻤﺎل رﺳﻮﻻن ﻓﺼﻞ  ۱۰آﯾﻪ  .(۳۸ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪای ﭘﺪر ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻣﻮر را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ
رﺳﺎﻧﺪ.

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺜﺎل ﻫﺎ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎﻣﻠ از ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺘﻪ
و ﺳﻔﯿﺪه و زرده اش دﯾﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﻫﺮ ﯾ از اﺟﺰاء آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ
و روح اﻟﻘﺪس ﻗﺴﻤﺘ از ﺧﺪا ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﺎل آب ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه ای
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﺪ  ،ﻣﺎﯾﻊ و ﮔﺎز ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت آب ﻣ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﯾ ذات اﻟﻬ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ ﻧﯿﺰ
از اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺗﺜﻠﯿﺚ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺑ ﻧﻘﺺ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪای ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺎﻣﺤﺪود را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺴﺎﻧ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد .ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮﺧ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای دﯾﺮ آﺷﺎرا
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪر ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و روح اﻟﻘﺪس ﺧﺪاﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺧﺪا

وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس درﺑﺎره ﺗﺜﻠﯿﺚ اﺳﺖ .ﻣ ﺗﻮان درﺑﺎره ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺮد اﻣﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺠﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای درک ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﺎ ذﻫﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﺸﺮی ﺧﻮد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﺑﺰرﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ”.وه ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﺪای ﭘﺮﺟﻼﻟ دارﯾﻢ! ﺣﻤﺖ و داﻧﺶ و ﺛﺮوت
او ﭼﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ! ﻣﺸﯿﺖ و راهﻫﺎی او ﻓﻮق ادراک ﻣﺎﺳﺖ! ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را درک ﮐﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺴ آﻧﻘﺪر داﻧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮرﺗ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ او را راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻨﺪ؟” )روﻣﯿﺎن ﻓﺼﻞ  ۱۱آﯾﻪ
ﻫﺎی  ۳۳ﺗﺎ .(۳۴
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻨﺒﻊgotquestions :

