درک ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺜﻠﯿﺚ
ﺑﺮای درک ﺻﺤﯿﺢ آﻣﻮزه ﺗﺜﻠﯿﺚ اﺑﺘﺪا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ از ﺧﺪا از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘ اﺳﺖ؟ در واﻗﻊ

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ ) .ﻣﺸﻮف
ﮐﺮدن ﯾﻌﻨ از ﺣﺠﺎب ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ( در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺪا ﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪا را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﺧﻮدش را ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ؛ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و در ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺎﻟ
ﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻣﺎﺷﻔﻪ ﺧﺪا از ﺧﻮدش در ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﭙﻮﺷﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ آﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻼﻣﺶ ﺧﻮدش را ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس

ﺑﺎ ﺧﺪاﯾ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﺎ و ﻣﺎوراء اﺳﺖ ) ﺧﺪای ﭘﺪر ( ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻣ ﭘﻮﺷﺪ و ﺑﺮای
رﻫﺎﯾ ﻣﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ ﻣﯿﺮود ) ﺧﺪای ﭘﺴﺮ ( ﺧﺪاﯾ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن ﻣ آورﯾﻢ در ﻣﺎ

ﺳﺎﮐﻦ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﺪ ) روح اﻟﻘﺪس ( اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
ﯾ ﺧﺪا دارﯾﻢ  .ﻣﺎ ﻣﯿﻮﯾﯿﻢ ﺧﺪا در ذات ﯾ اﺳﺖ وﻟ در ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده
اﺳﺖ .وﻗﺘ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﺳﻪ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ و از ﮐﻠﻤﻪ
ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ از ﮐﻠﻤﺎت
ﻣﺤﺪود اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﻢ  .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ از ﺧﺪا از ﻃﺮﯾﻘ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﻤﻮده و ﺧﺪا در ﮐﻼﻣﺶ ﺧﻮدش را اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻣﺘ
ﻓﺼﻞ  ۳آﯾﺎت  ۱۶و : ۱۷ﭘﺲ از ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ از آب ﺑﯿﺮون ﻣ آﻣﺪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ و ﯾﺤﯿ
روح ﺧﺪا را دﯾﺪ ) روح اﻟﻘﺪس ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻋﯿﺴ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﺎه ﻧﺪاﯾ از
آﺳﻤﺎن در رﺳﯿﺪ ) ﺧﺪای ﭘﺪر ( ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ اﺳﺖ ) ﺧﺪای ﭘﺴﺮ ( ﮐﻪ از او ﺧﺸﻨﻮدم  .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ازل در ﺧﺪا ﺗﺜﻠﯿﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ازل ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ و روح اﻟﻘﺪس در ﺧﺪای واﺣﺪ و در ﯾ
ذات وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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