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  خدا

  او چه شباهتي دارد؟

  

  

تواند از طريق تحقيق يا  انسان جدا از كتاب مقدس نمي    

چون كتاب مقدس تنها منبعي .  استدالل خداوند را به درستي بشناسد

دهد، و براي  است كه اطالعات صد در صد صحيح دربارة خدا را ارائه مي

كتاب مقدس دربارة خداي حقيقي .  شناخت خدا بايد به آن مراجعه كرد

ن اطالعاتي يافت دهد كه در هيچ كجاي ديگر چني اطالعاتي ارائه مي

در فصل گذشته گفتيم كه بر اساس كتاب مقدس خدا يكتا و .  شود نمي

القدس  در عين حال شامل سه شخص مشخص يعني پدر و پسر و روح

هر يك از اين سه شخص خودش خداست و با دو شخص ديگر .  است

گذشته موضوع تثليث  بخشضمناً در .  با هماهنگي كامل در ارتباط است

  .ر نظر گرفتن قسمت عهد عتيق از كتاب مقدس بررسي كرديمرا با د

  

  تثليث در عهد جديد

بينيم كه بر اساس تعاليم عهد جديد نيز خدا  در اين درس مي    

  .باشد القدس مي در عين حال كه يكتاست شامل پدر و پسر و روح
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  تثليث در اناجيل

خوانيم كه جبراييل   مي35در انجيل لوقا فصل اول، آية     

القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خداي متعال  روح": فرشته به مريم گفت

بر تو سايه خواهد افكند و به اين سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا ناميده 

  ".خواهد شد

القدس بر مريم آمد و قدرت خداي متعال  بايد توجه داشته باشيم كه روح

 وقتي كه عيسي بعداً.  بر او سايه افكند و آن نوزاد مقدس پسر خدا بود

 آسمان گشوده 22-21تعميد گرفت بر اساس انجيل لوقا فصل سوم، آيات 

القدس بصورت كبوتري بر او نازل شد و صدايي از آسمان  شد و روح

  ".تو پسر عزيز من هستي، از تو خوشنودم": آمد

شود چون پدر از  در رويداد تعميد عيسي واقعيت تثليث بخوبي ديده مي

القدس بصورت كبوتري بر  دهد و روح سر شهادت ميآسمان دربارة پ

در انجيل يوحنا نوشته شده است كه خداي پدر و .  شود عيسي نازل مي

در انجيل يوحنا فصل !  باشند خداي پسر يك هستند و در يكديگر مي

 در ".من و پدر يك هستيم": خوانيم كه عيسي فرمود  مي30دهم، آية 

پسر اين است كه اين دو در ماهيت و اينجا منظور از يك بودن پدر و 

  .ذات يك هستند

خوانيم كه عيسي به يكي   مي10-9در انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آيات 

ام  اي فيليپس، در اين مدت طوالني، من با شما بوده": از شاگردانش فرمود

پس چگونه .  اي؟  هر كه مرا ديد پدر را ديده است و تو هنوز مرا نشناخته

ر را به ما نشان بده؟  آيا باور نميكني كه من در پدر هستم و گويي پد مي

آن پدري .  گويم از خودم نيست سخناني كه به شما مي.  پدر در من است
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بينيم  در اينجا مي.  "دهد كه در من ساكن است همة اين كارها را انجام مي

  .باشند كه پدر و پسر در يكديگر مي

  

  تثليث در اعمال رسوالن

 بطور واضح 4-3 اعمال رسوالن فصل پنجم، آيات در كتاب    

در صحبت پطرس با حنانيا .  القدس خداوند است بينيم كه روح مي

القدس بعنوان يكي از اشخاص الوهيت و خدا به ما معرفي شده  روح

اي حنانيا، چرا اينطور ": بر اساس كالم خدا پطرس به حنانيا گفت.  است

القدس دروغ بگويي و  دار كند به روحتسليم شيطان شدي تا او تو را وا

مقداري از پول زمينت را نگاهداري؟  آيا وقتي آن را داشتي مال خودت 

نبود؟  آيا وقتي آن را فروختي باز هم در اختيار خودت نبود؟  چطور شد 

  .اي كه فكر چنين كاري را كردي؟  تو نه به انسان بلكه به خدا دروغ گفته

  

  تثليث در رساالت

.  هاي زيادي به تثليث وجود دارد  در رساالت نيز اشارهالبته    

بعنوان مثال دعاي پولس رسول در رسالة دوم به قرنتيان فصل سيزدهم، 

فيض عيسي مسيح خداوند، محبت خدا و .  گيريم  را در نظر مي14آية 

  .القدس با همة شما باد آمين رفاقت روح

ما .  اند يك آيه ذكر شدهالقدس هر سه در  بينيم كه پدر و پسر و روح مي

اران به مسيح بايد بدانيم كه در نجات ما هر سه شخص الوهيت د ايمان

: در مورد فعاليت خداي پدر عيسي فرمود.  اند دست اندر كار بوده

تواند نزد من بيايد مگر اينكه پدري كه مرا فرستاد او را به  هيچكس نمي"

  )44آية انجيل يوحنا فصل ششم،  ("طرف من جذب نمايد 
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هيچكس جز بوسيلة من نزد ": در مورد فعاليت خداي پسر، عيسي فرمود

و باالخره در مورد ).  6انجيل يوحنا فصل چهاردهم، آية  ("آيد پدر نمي

القدس، در رسالة اول پولس به قرنتيان فصل دوازدهم،  فعاليت خداي روح

بوسيلة تواند عيسي را خداوند بداند مگر  كسي نمي"خوانيم   مي3آية 

  ."القدس روح

القدس همچنين در انتخاب قوم خدا و قادر ساختن آنها  پدر و پسر و روح

اران به د ايمانباز ما .  باشند جهت يك زندگي خداپسندانه در فعاليت مي

مسيح بايد بدانيم كه خداي پدر ما را انتخاب كرده، عيسي مسيح ما را 

  .ستالقدس ما را تقديس كرده ا محبت نموده و روح

رسالة پولس رسول به (توانند تا تمامي پري خدا پر بشوند  مسيحيان مي

رسالة (به اندازة قامت پري مسيح برسند ).  19افسسيان فصل سوم، آية 

القدس  و باالخره از روح) 13پولس رسول به افسسيان فصل چهارم، آية 

ند خداو).  18رسالة پولس رسول به افسسيان فصل پنجم، آية (پر بشوند 

القدس تشكيل شده است  خداي قادر مطلق كه از پدر و پسر و روح

  .موضوع ايمان ماست

هر چند انسان نتواند كه موضوع تثليث را بخوبي درك كند، ولي تثليث 

از آنجايي كه .  دهد واقعيت دارد و كتاب مقدس به روشني آن را تعليم مي

ان آن را بپذيريم و از تثليث واقعيتي مافوق تجارب انساني است بايد با ايم

  .القدس بخواهيم كه ما را در درك بهتر تثليث كمك كند روح
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  صفات طبيعي خدا

خدا داناي مطلق، قادر مطلق، حاضر مطلق، جاوداني و تغيير     

رويم و به بعضي از صفات  حاال در بررسي خود جلوتر مي.  ناپذير است

  .افكنيم خدا نظر مي

دهد كه   نخست اينكه كتاب مقدس تعليم ميدر مورد صفات طبيعي خدا،

در واقع هيچ چيز .  داند خدا داناي مطلق است يعني او همه چيز را مي

در كتاب امثال .  خبر باشد دربارة من و شما وجود ندارد كه خدا از آن بي

راههاي انسان در " نوشته شده است كه 21سليمان نبي فصل پنجم، آية 

  ."سنجد و تمامي طريقهاي وي را ميمقابل چشمان خداوند است، 

چشمان "خوانيم   مي3و باز در كتاب امثال سليمان نبي فصل پانزدهم، آية 

همچنين در كتاب .  "نگرد خداوند در همه جا است، و بر بدان و نيكان مي

 نوشته شده است 13عهد جديد، در رساله به عبرانيان فصل چهارم، آية 

همه چيز در برابر .  ز خدا پوشيده بمانددر آفرينش چيزي نيست كه ا"كه 

چشمان او برهنه و رو باز است و همة ما بايد حساب خود را به او پس 

  بلي خدا از تمام گفتار، افكار و اعمال مخلوقات خود باخبر ".بدهيم

  .است

در .  باشد دوم اينكه، خدا قادر مطلق است يعني او داراي تمام قدرت مي

مگر هيچ امري " نوشته شده است كه 14م، آية كتاب پيدايش فصل هجده

 2 و در كتاب ايوب فصل چهل و دوم، آية "نزد خداوند مشكل است؟

دانم كه به هرچيز قادر هستي،  مي"بينيم كه ايوب به خداوند پاسخ داد  مي

  ."و ابداً قصد تو را منع نتوان نمود

 همه جا نكتة سوم اين است كه خدا حاضر مطلق است يعني او هميشه در

تواند از حضور خدا فرار كند  حضور دارد، واضح است كه هيچكس نمي
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در كتاب ارمياء نبي فصل بيست و سوم، آيات .  چون او همه جا هست

گويد آيا من خداي نزديك هستم و  يهوه مي" نوشته شده است كه 23-24

گويد آيا كسي خويشتن را در جاي مخفي  نه خداي دور؟  و خداوند مي

 تواند نمود كه من او را نبينم؟  مگر من آسمان و زمين را مملو پنهان

  ."سازم؟  كالم خداوند اين است نمي

كنند، اما خدا در هر  هر چند كه انسانها در جاهاي مختلف زندگي مي

  .بيند لحظه در همه جا حاضر است و همه را مي

  پولس .چهارم اينكه، خدا جاوداني است يعني او ابتدا و انتهايي ندارد

به ": فرمايد  مي17رسول در رسالة اول خود به تيموتاوس فصل اول، آية 

پادشاه جاوداني و فناناپذير و ناديدني، خداي يكتا تا به ابد عزت و جالل 

اي يهوه خداي ": فرمايد حبقوق نبي با الهام از خدا اينطور مي.  "باد آمين

وق نبي فصل اول، كتاب حبق ("من اي قدوس من آيا تو از ازل نيستي؟

 پاسخ داده شده سؤالدر قسمتهاي مختلف كتاب مقدس به اين ).  12آية 

از ازل تا به ابد " نوشته شده 2بعنوان نمونه در مزمور نوزدهم، آية .  است

  ."تو خدا هستي

اي را كه بايد در نظر داشت اين است كه خدا تغيير ناپذير  پنجمين نكته

گر خدا عوض شدني بود او خداي كاملي ا.  شود است يعني او عوض نمي

خدا خودش اظهار .  اما چون خدا كامل است او تغيير ناپذير است.  نبود

كتاب مالكي نبي فصل  ("پذيرم باشم تبديل نمي من كه يهوه مي"دارد  مي

تمام "خوانيم   مي17و در رسالة يعقوب فصل اول، آية ) 6سوم، آية 

آيد كه  آسمان و از جانب خدايي ميهاي نيكو و هداياي كامل از  بخشش

بنابراين، ما .  "آفرينندة نور است و در او تغيير و تيرگي وجود ندارد

توانيم روي خدا حساب كنيم چونكه او در هر لحظه تغيير  هميشه مي

  .او كامالً قابل اعتماد است!  دهد عقيده نمي
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  صفات اخالقي خدا

.   محبت استخدا همچنين مقدس، عادل، وفادار، رحيم و    

عالوه بر صفات طبيعي، صفات اخالقي خدا نيز در كتاب مقدس ديده 

  .شوند مي

پطرس رسول در .  اول، خدا كامالً مقدس است، يعني او بدون گناه است

كند كه زندگي پاكي داشته باشيم  رسالة خود، ما مسيحيان را تشويق مي

  .چون خداوند پاك و مقدس است

چنانكه " نوشته شده است 16-15اول، آيات در رسالة اول پطرس فصل 

خدايي كه شما را خوانده است پاك است شما نيز در تمام رفتارتان پاك 

فرمايد، شما بايد پاك باشيد، زيرا من پاك  زيرا كتاب مقدس مي.  باشيد

  ).16-15رسالة اول پطرس فصل اول، آيات .  ("هستم

 كه در فصل هفدهم عيسي مسيح در دعاي خويش.  دوم، خدا عادل است

در اين .  كند  خطاب مي"پدر عادل"شود خدا را  انجيل يوحنا يافت مي

اين .   از فصل هفدهم انجيل يوحنا مراجع كنيد25توانيد به آية  مورد مي

كند ماية  مطلب كه خداي آسمانها و زمين عادل است و به درستي عمل مي

  .كند تسلي ماست و ما را تشويق مي

ار است، و به همين دليل او عهدهاي خود را با قوم خويش سوم، خدا وفاد

در رسالة دوم پولس رسول به تيموتائوس فصل دوم، آية .  كند حفظ مي

ولي اگر بي وفايي كنيم او وفادار خواهد ماند، " نوشته شده است كه 13

  ".تواند خود را انكار كند زيرا او نمي

يل و نويسندة مزامير غالباً داود، پادشاه اسرائ.  چهارم، خدا رحيم است

 8در مزمور يكصد و سوم، آية .  كرد دربارة رحمت خدا صحبت مي

  ."خداوند رحمان و كريم است، دير غضب و بسيار رحيم"خوانيم  مي
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 8در رسالة اول يوحنا فصل چهارم، آية .  پنجم، خدا محبت است

ا خدا محبت خبر است، زير آنكه محبت ندارد از خدا كامالً بي"خوانيم  مي

  ."است

توانيم  كنيم مي ايم و او را پيروي مي ما كه از راه ايمان با مسيح متحد شده

اين واقعيت را در نظر داشته باشيم كه ما كسي را داريم كه كامالً مقتدر و 

توانيم اطمينان كامل داشته باشيم كه  اران به مسيح ميد ايمانما .  نيكوست

رايطي ما را كمك كند چون او نه فقط خدا قادر و مايل است در هر ش

خدا را شكر كه در آسمانها .  قادر مطلق است بلكه رحيم و با محبت است

  آمين.  جالل بر او باد.  و زمين خدايي مثل خداي ما وجود ندارد


