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 اسامي مركب خدا كه در عهد عتيق در درس گذشته دربارة    
اند صحبت كرديم و گفتيم كه او خود را از طريق اين اسامي بر  ذكر شده

در آنجا خدا نه فقط بعنوان خالق معرفي شده، .  ما آشكار نموده است
  .اي است كه انسان بدان احتياج دارد بلكه او نجات دهنده و رهاننده

ما .  يعت و شخصيت خدا استدر اين فصل، موضوع بحث ما دربارة طب
بر اساس كتاب مقدس طبيعت سه در يك يا طبيعت تثليثي خدا را مورد 

منظور از طبيعت سه در يك يا تثليثي اين است كه .  دهيم بررسي قرار مي
القدس تشكيل شده  خداي واحد از سه شخص، يعني پدر، و پسر، و روح

القدس  ، و روحبعبارت ديگر خداي يكتا شامل پدر، و پسر.  است
  .باشد مي
  

  طبيعت خدا

 در فصل "خدا روح است"بر اساس فرمايش عيسي مسيح     
بينيم كه عيسي با زن سامري دربارة اينكه كجا و  چهارم انجيل يوحنا مي

عيسي به آن زن سامري .  كند چگونه بايستي خدا را پرستيد صحبت مي
وع شده است كه آيد و اين زمان هم اكنون شر اما زماني مي": فرمود
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پرستندگان حقيقي، پدر را با روح و راستي عبادت خواهند كرد، زيرا پدر 
خدا روح است و هر كه وي را .  باشد طالب اينگونه پرستندگان مي

انجيل يوحنا فصل چهارم،  (".پرستد بايد با روح و راستي عبادت نمايد مي
  )24-23آيات 

  
  خدا سرچشمة حيات است

است، بلكه او زنده و داراي شخصيت خدا نه فقط روح     
  .است

اما يهوه خداي حق ": خوانيم  مي10در كتاب ارمياء نبي فصل دهم، آية 
يعني " و پادشاه سرمدي "يعني خداي زنده"است، و او خداي حي 

 11-8و در كتاب مكاشفه فصل چهارم، آيات .  باشد  مي"پادشاه جاوداني
ا بعنوان خدايي كه تا به ابد زنده بينيم كه در آسمان، مخلوقات او ر مي

  .كنند پرستند و تجليل و تكريم و تمجيد مي است مي
منشا و .  بخشد آري خدا زنده است و او كسي است كه زندگي مي

پولس رسول در رسالة اول .  سرچشمة زندگي در وجود خداوند است
 در برابر خدايي": فرمايد  چنين مي13خود به تيموتاوس فصل ششم، آية 

 در واقع تمام موجودات در آسمانها و "بخشد كه به همه چيز هستي مي
  .زمين حيات خود را مديون خدا هستند

  
  خدا، خداي متعال

خدا نه فقط خدايي زنده و جاوداني، و روحي است كه     
در كتاب اشعياء نبي .  بخشد بلكه او يگانه خداي متعال است حيات مي

من اول هستم و من آخر "ده است  نوشته ش6فصل چهل و چهارم، آية 
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بينيم كه پولس  در عهد جديد مي.  "هستم و غير از من خدايي نيست
رسول بيان متشابهي دربارة خداوند دارد، زيرا در رسالة اول به قرنتيان 

پس دربارة خوراكهايي كه به بتها " نوشته شده است 4فصل هشتم، آية 
ت ندارد و خداي ديگري جز دانيم كه بت واقعي تقديم شده است، ما مي

 پس هم در عهد عتيق و هم در عهد جديد تاييد شده ".خداي يكتا نيست
  .است كه خداوند يكتاست

  
  خدا، سه در يك

كند كه خدا  كتاب مقدس اين حقيقت را به روشني بيان مي    
با وجود اينكه خدايي يكتاست خود را در سه شخص آشكار نموده است 

البته كلمة تثليث در كتاب مقدس .  خوانند ليث ميكه مسيحيان اين را تث
.  كند وجود ندارد، ولي اين كلمه طبيعت خدا را آنطور كه هست تشريح مي

تثليث .  كند تثليث با وحدانيت خدا تناقضي ندارد و به تعداد اشاره نمي
توصيف كنندة خدايي است كه در عين حالي كه يكتاست از سه شخص 

كنند تا مفهوم  هايي وجود دارند كه ما را كمك ميمثال.  تشكيل شده است
توانند اتحاد سه گانة اشخاص  تثليث را درك كنيم، هر چند اين مثالها نمي

الوهيت را بطور كامل توضيح بدهند، چون در اين دنيا چيزي كه عيناً مثل 
  .طبيعت خدا باشد وجود ندارد

ه دوازده مرد به خوانيم ك در عهد عتيق در كتاب اعداد فصل سيزدهم مي
جهت جاسوسي به زمين كنعان فرستاده شدند و با خوشة بزرگي از انگور 

هاي انگورِ زيادي است ولي از طريق  در يك خوشة انگور حبه.  برگشتند
  .شود ها مهيا مي يك ساقه حيات براي همة حبه
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تواند به سه حالت بخار، مايع و يخ وجود داشته  از لحاظ علمي آب مي
هر كتابي شامل .  اند دانيم كه هر سه از يك چيز ساخته شده  ميباشد اما

.  دهند طول و عرض و ارتفاع است، ولي اين سه يك كتاب را تشكيل مي
تواند طبيعت خدا و رابطة بين اشخاص  با وجود اينها، هيچ مثالي نمي

تعليم كتاب مقدس در مورد تثليث را .  الوهيت را به درستي توصيف كند
به اين صورت بيان كرد كه فقط يك خدا وجود دارد و اين خدا توان  مي

هر .  باشد القدس مي شامل سه شخص مشخص يعني پدر و پسر و روح
يك از اين سه شخص خودش خداست و با دو شخص ديگر با هماهنگي 

ضمناً اشخاص الوهيت در قدرت و جالل و ابديت .  كامل در ارتباط است
  . ماهيت يا ذات با هم همانند هستندباشند و در با هم برابر مي

  
  تثليث در عهد عتيق

حاال نظري اجمالي به قسمت عهد عتيق از كتاب مقدس     
  .كنيم افكنيم و مختصراً تعاليم آن را در مورد طبيعت خدا بررسي مي مي

در عهد عتيق كلمات الوهيم و آدوناي كه اسامي خداوند هستند هر دو در 
بعالوه بعضي از كلمات كه براي اشاره به .  زبان عبري فرم جمع دارند

  .اند از نظر دستوري حالت جمع دارند خدا بكار برده شده
: و خدا گفت" نوشته شده است كه 26در كتاب پيدايش فصل اول، آية 

 27و سپس در آية .  "بسازيم ما و موافق شبيه ماآدم را بصورت 
 را بصورت خدا آفريد پس خدا آدم را بصورت خود آفريد، او": فرمايد مي

  ."ايشان را از نر و ماده آفريد
آدم را بصورت ما و موافق شبيه ": گويند، زماني كه خدا فرمود اي مي عده

بايد به دو نكته توجه داشته !  كرد  او با فرشتگان صحبت مي"ما بسازيم
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باشيم، نكتة اول اينكه در اين قسمت از كتاب مقدس چيزي دربارة 
شده است، و نكتة دوم اينكه فرشتگان كه خود بوسيلة فرشتگان گفته ن
پس .  توانند در آفرينش آدم نقشي داشته باشند اند نمي خدا خلق شده

آدم را بصورت ما و موافق ما بسازيم، كلمة ما به پدر، و : وقتي خدا فرمود
زيرا در آية بعدي نوشته شده است كه .  القدس اشاره دارد پسر، و روح

بعالوه گفته نشده است كه خدا .  "به صورت خود آفريدخدا آدم را "
  .فرشتگان را مثل انسان به شباهت خود آفريد

توان  كنند مي دارند و به خدا اشاره ميجهت مطالعة كلماتي كه فرم جمع 
؛ 22به قسمتهاي ديگر عهد عتيق از قبيل كتاب پيدايش فصل سوم، آية 

 8اشعياء نبي فصل ششم، آية ؛ و كتاب 7كتاب پيدايش فصل يازدهم، آية 
  .مراجعه كرد

  
  خداوند مجروح شده

 پيشگويي 10در كتاب زكرياي نبي فصل دوازدهم، آية     
در اين .  كند بسيار جالبي وجود دارد كه به آمدن دوبارة مسيح اشاره مي

و بر خاندان داود و بر ساكنان اورشليم روح فيض و ": فرمايد آيه خدا مي
  "...اند خواهند نگريست   ريخت و بر من كه نيزه زدهَتَضرعات را خواهم

و بر خاندان داود "فرمايد  بينيم كه گوينده يعني خدا ابتدا مي در اين آيه مي
و سپس .  "و بر ساكنان اورشليم روحِ فيض و تضرعات را خواهم ريخت

  ."اند خواهند نگريست و بر من كه نيزه زده"فرمايد  مي
 نوشته شده است براي ما كه در عهد جديد اين آيه كه در عهد عتيق

كند كه خدا به شكل انسان در  كنيم اين واقعيت را تشريح مي زندگي مي
  .ميان ما ساكن شد و نيزه خورد، و او در آينده مجدداً به جهان خواهد آمد



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

خداوند "عزيزان در اين درس مشاهده كرديم كه بر اساس كتاب مقدس 
تنها يك خدا در .   است"خدا متعال"  و"خدا سرچشمة حيات"، "روح

آسمانها و زمين وجود دارد، و اين خداي يكتا در سه شخص يعني پدر و 
  .القدس خود را آشكار نموده است پسر و روح

عيسي مسيح كه يكي از اشخاص الوهيت است آسمان را ترك نمود و به 
شكل انسان در اين جهان زندگي كرد كه از طريق مرگ خود جريمة 

پس آن كسي كه بر صليب ميخكوب شد و نيزه .  اهان ما را بپردازدگن
اگر شما هم در قلب .  خورد خداوند بود كه در جسم انساني شده بود

خود به مسيح خداوند و كاري كه او براي نجات شما انجام داده است 
.  يابيد شود و زندگي جاويد مي ايمان بياوريد تمام گناهانتان آمرزيده مي

توانيد براي ورود به آسمان شايسته بشويد  ر اين صورت است كه ميتنها د
آيا بهتر نيست .  و اطمينان پيدا كنيد كه تا ابد با خدا زندگي خواهيد كرد

  كه همين اآلن در قلب خود به مسيح اعتماد كنيد؟
  .خداوند بركتتان بدهد


