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ـ خداى من، تو چقدر عجيب و عالى هستى!  ١ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ـ خدا و ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆاحد است ٢

ـ الو ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆهيت پدر ٣

ـ الو ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆند عيسى مسيح، )پسر) خدا هيت خداو٤

ـ الو ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆح)القدس هيت رو٥

ـ سه شخص متمايز  ٦ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ـ مو ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆدانى از پدر د جاولو٧

ـ صادر شدن از ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆح)القدس لى رو٨

ـ تثليث متبار ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆك! ٩

ـ اشتباهاتى كه بايد از آنها اجتناب ورزيد  ١٠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ـ حقيقتى كه بايد با آن زيست  ١١ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆن ايمان نيقيه ضميمه : قانو
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ت ديگر به يـاداندن داشته)ام. به عـبـارانائى خـوم، توتا آجنا كه بـه يـاد دار
ا باختم. فكر مى)كنم ايـن كـار را آموشنت راندن و نـوقت خوم كه چـه ومنى)آور

انستمدم و از آن طريق تـوع كردسال شروان خرآموزص نوعى كتاب مخصـونو
ن كهن آن كتاب هستم، چـو مديوًم. من عميقاا ياد بگيرالفبا و كلمات ساده ر

م.ى از آن به ياد ندارد هيچ چيزجود. و با اين وبنيان متام مطالعات بعدى من بو
اندنم شما با خوارعى كتاب الفبا است و امـيـدوچك نيز نواين كتاب كـو

ا كه بايـدى كنيد. اين كتاب متام مطالبـى را پايه)ريزد رآن، مطالعات آينده خـو
اها در ابتداى رشته شده كه شما ربدانيد، به شما منى)گويد و تنها با اين هدف نو

ط به تثليث آشنـاه)هاى مربوا با اساسى)ترين آمـوزى دهد. اين كتاب شما ريار
عضوليه با اين مـود اوخورد آن حس غريبى كـه در بـرجب مى)شومى)كند و مـو

داهم مى)سازاى شما فرا برد و اين امكان رد از ميان بروعميق در شما پيدا مى)شو
ا نداشته)ايد. انتظار آن رًفتى كه در ابتدا اصالفت كنيد، آن هم پيشركه پيشر

ف «شناخـتا صرندگى)شـان ره آنانى باشيم كـه زمـر ما در زlباشد كه همـه
شع ٣:٦).فت او به جد و جهد» مى)منايند (ر.ك هوند و تعاقب معرخداو

تليوت اواراستو
ل، ١٩٧٩ليورپو
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ع مى)شد كه «خدا هست.»ع شروضواين كتاب مى)بايست با اعالم اين مو
د.ى به اثبات دارد و نه نيازان اثبات منوى است كه نه مى)توع چيزضواما اين مو

ا است.ن و چـرد خدا، حقيقتى محض و بـى)چـوجوهر انسانى مى)داند كـه و
د،د دارن خوستى در دروئى و خدا)پرعى حس خداجوى نوت فطرانسان به صور

د، حسىف دارقود حس مى)كند و در باطن خويش به آن وى كه در دل خوچيز
د.ا اطاعت مى)كرن او رد و قانومان كه انسان با خدا در متاس بوباقى)مانده از آن ز

د كه در تشخيص خوبى و بدىد دارا با خون رانسان هنوز هم حسى از اين قانو
ند چنين حسى از قانوجوان از وى نباشد، منى)تـون)گذارد. تا قانوديده مى)شو

ن ما، هر دو ازامـوقات پيره بر اين، آسمان باال و مخـلـوسخن گفت. عـالو
قتى كسى مى)گويد «خدائـىت ابدى خدا سخن مى)گوينـد. وهيت و قـدرالو

اقw است.اقعيت آن ود به ود كه خوا ناديده مى)گير حقيقتى رًنيست» تعمدا
انيم به شناخت بسيار بيشترع كنيم مى)توجواما چنان)چه به كتاب)مقدس ر

فا به انسان مكشـود رى از خدا دست يابيم. در اين كتاب خدا خوو عميق)تر
اهد بر ماه او بدانيم و هر آنچه او از ما مى)خوده و هر آنچه نياز داريم دربارمنو

ده است. متامى كتاب)هاى كتاب)مقدس از جانب خدا هستنـد و ازآشكار كر
ام وح)القدس «الزفته)اند. نويسندگان كتب)مقدس چنان از روچشمه گراو سر

دند. كلماتى كهآور حترير درlشته به رًا دقيقاالهام يافتند» كه نقشه و نظر خـدا ر

شتند همان كلماتى است كه خدا در نظر داشت و استعدادهاى طبيعىآنان نو
اى كالم خدا نداشت.نه دخالتى در محتويا قالب)هاى شخصيتى آنان هيچ گو

كتاب)مقدس نه سخن انسان، بلكه كالم خدا است. اين بدان معنى است كه
سلديگر مجبور نيستيم بنشينيم و سر)در)گم باشيم يا به حدس و گـمـان مـتـو

ا به ما شناسانده است.د رنه است. در كتاب)مقدس، او خوشويم كه خدا چگو

ÕË—

حنا ٢٤:٤). اوح است (يوخدا در كتاب)مقدس به ما مى)گويد كه او رو
ا نديدهگز خدا رفاقد جسمى مانند بدن ما است. او نا)ديدنى است و كسى هر

ىاس بشران با حوا منى)توس ١٥:٦-١٦). خدا رتاول تيمواند ببيند (اويا منى)تو
ست است كه در كالم خـدافـت. دره گرد و اندازن كرا وزد يا او راحساس منـو

ش خدا، دهان خدا و نظاير آن سخن به ميان آمده،گاهى از چشم خدا، گو
اكان و ادرشن شدن فكر ناتـواى روات تنها تشبيهاتى هستـنـد بـراما اين عبـار

دا مى)شنود رم خوا مى)بيند، دعاهاى قوضعيw ما مبنى بر اينكه خدا همه چيز ر
ان به تصويـرا به هيچ طريقى منـى)تـودمان مى)شناساند. خـدا را به مـرد رو خو

اى به تصوير كشيـدن وششى برا از هر كوكشيد يا به منايش گذاشت و او مـا ر
ج ٤:٢٠).ده است (خرود منع كردن خومجسم منو

ح شخصىبه هر حال بايد دقت كنيم و هميشه به ياد داشته باشيم كه خدا رو
انيمى» تصور كنيم كه منى)توان «چيزا به عنوت ديگر نبايد خدا راست، به عبار

ا «شخص» بدانيم. خدا نام)هاى متعـددىصيw كنيم، بلكه بايـد او را تواو ر
ى خدا است كـه دره نام عـبـرّه» است. يهـوّف)ترين آنهـا «يـهـود كه مـعـرودار
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د وتباط دارجمه شده است. او با انسان)ها ارند» تر «خداوًالكتاب)مقدس معمو
بج ١١:٣٣؛ يعقـوست» او ناميده شـده)انـد (خـروده)اند كـه «دوكسانـى بـو

انيم وا مى)خو٢٣:٢). از همان نخستين صفحه كتاب)مقدس، سخنـان او ر
تب مى)آموزيم كـهاين تا آخرين صفحه ادامه مى)يابد. بدين طريق به طور مـر

گز قابلد كه هرتى بو نيرو يا قدرًفاشناخت خدا امكان)پذير است. اگر خدا صر
د.ممكن مى)بوصيw نباشد، چنين شناختى غيرتو

rOEŽ —UO�Ð

ديتى در او نيست و هيچ چيز ونه محدوح» است، هيچ گون خدا «روچو
د (اشعيا ١٨:٤٠).د يا با او مقايسه كران به او شبيه منوهيچ)كسى نيست كه بتو

ناهاشداپ لوا( تسه و هدوب اج همه ادخ ،ديآ نايم هب ناكم زا نخس نوچ
ناهنپ ىفخم ىئاج رد ار نتشيوخ ىسك ايآ« .)٠١-٩٣١:٧ رومزم ؛٨:٧٢
؟مزاس,ىمن ـولمم ار نيمز و نـامسآ نم رـگم .منيـبن ار وا نم هك دومن ـدناوت

روضح اج همه رد هـشيمه ادخ .)٣٢:٤٢ ايمرا( »تسا ـنيا دنوادخ مالك
هك مينك روصت ديابن .دشابن اجنآ وا هك تسين نيمز و نامسآ رد ىناكم چيه و دراد
رد ادخ ـتّيمامت هكلب ،دراد روضح ادخ زا ىشخب اهـنت تانئاك زا تمسق ره رد
و لـالج و تمـظع ىمامت ـاب ادخ .دراد روـضح نيمز رب و نـامسآ رد ىئـاج ره
نينچ هنوگچ .تسا رضاح تانئاك زا هطقن ره رد و هشيمه شيوخ دوجو رادتقا

ميظع تقيقح نيا مهف هب رداق ام ىناف كاردا و صقان نهذ ؟تسا نكمم ىزيچ
اهنت !تسين دودحمان تخانش هب رداق دودحم و ىقاب كرد هب رداق ىناف .تسين

هدومن فوشكم دوخ lهرابرد ادخ هچنآ هب هك تسا نيا ميهد ماجنا ميناوت)ىم هك ىراك
!ميرو)آ دورف ميظعت رس شياتس زا راشرس ىتريح اب و ميروايب ناميا

قمدى است (اشعيا ٢٨:٤٠؛ حبقومان مد نظر باشد، خدا سرچنان)چه ز
ت ومور ٢:٩٠). تنها اليمو (مزل تا به ابد، تو خدا هستى»«از از١٢:١). 

كن است و«خدا در ابديت ساس ١٦:٦). تاول تيمودان او است (اوجاو
انيان ١١:١-١٢). ايـن (اشعيا ١٥:٥٧؛ عبرا پايانى نيسـت»سال,هاى او ر

اد رد خـوجوى از او است و همـه واك ما است. آغاز هر چـيـزاتر از ادرنيز فـر
ده وى نيست. او «هست»، هميشـه بـوا آغازد او رن او هستند، امـا خـومديو

اسم در بعضى از مرًت ظريفى كه غالبـام آن عبارد. اين است مفهـواهد بوخو
د: «دنياى بى)پايان.» در او هيچ تغيير و تبديلى نيست،كليسائى بكار مى)رو

ا او هميشه همان است (مالكـى ٦:٣؛د، زيـراهد بوگز نخوده و هرگز نبـوهر
د خداجـوابسته به خدا است، اما ود و بقاى همه)چيز وجوب ١٧:١). ويعقو

دد خوجوچشمـه ودش نيست. او سرابسته به هيچ چيز و هيچ كسى جز خـوو
نده» است (مكاشفهاست. به همين دليل است كه يكى از نامهاى او «خداى ز

 به«هستم آنكه هستم»ا با نام د ر٢:٧) و نيز به همين جهت است كه او خو
ج ١٤:٣).د (خروفى منوسى معرمو

مورا مى)داند (مزگاهى است، خدا )همه چيز رتا آجنا كه سخن از علم و آ
مور (مز«حكمت وى غير,متناهى اسـت»حنا ٢٠:٣). ل يو٢:١٣٩-٥؛ او

د و دانش ماا بيامـوزمان تنها يك چـيـز راند در يك ز٥:١٤٧). انسان مى)تـو
ئيم هيچ جائىقتى از علم خدا سخن مى)گـود و ناچيز است. وهميشه محدو

ا همان طور كه هـسـت در آنا او همه چيـز رخنت باقى منى)مانـد، زيـراى آموبر
ك ايندى نيست. درا هيچ حد و حدواحد مى)داند. علم خدا و حكمت او رو

دجواى خدا وى برازدنى است، اما هيچ رى ناگشوازاى ما انسان)ها رع برضومو
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د كهد ندارجوى و نداند. هيچ چيزًا كامالى نيست كه خدا آن رد. هيچ چيزندار
ادد باشد و البته اين بدان معـنـى اسـت كـه خـدا رد آن غافل يا مـرخدا در مـور

ان فريب داد.منى)تو
داده كند به عمل مـى)آورت است، خدا هر آنچه ارتا آجنا كه سخن از قـدر

ا كه«خداى ما در آسمان,ها است، آنچه رمور ٦:١٣٥؛ دانيال ٣٥:٤): (مز
 او بر اجنامشlادهمور ٣:١١٥). هر آنچه ار (مزده است»اده منود، به عمل آورار

س استن خدا قدوفته است. چـود بر آن تصميم گرد، در ذات خـوتعلق گير
ن او ازد. چواده منى)كند و به عمل منى)آورست است، ارجز بر آنچه پاك و در

ى درد منى)دهد. هر تغييـرگز تغيير و تبديلى در خوهر جهتى كامل است، هر
ى بهتر شدند. اگر تغيير به سوت مى)گيرجهت بهتر شدن يا بدتر شدن صور
ى بدتر شدن باشد،ده و اگر به سو كامل نبوًباشد، بيانگر اين است كه خدا قبال

د باد خوخورش برست است كه خدا گاهى روكامليت او نقصان مى)يابد. در
ى در آنع به آن دليل است كه تغييـرضولى اين موا تغيير مى)دهد، وانسان)ها ر

فته است.ت گرى در او صورى داده و نه به اين معنى كه گويا تغييردمان رومر
اندى منى)تود و هيچ چيـزده مى)شواده كند بى)گمان كـرآنچه خدا بر اجنامـش ار

داتجون تنها او خدا است و متامـى مـودد (اشعيا ١٠:٤٦). چـومانع آن گـر
 اوlادهابر اراند در برقات او هستند، هيچ چيز و هيـچ)كـس منـى)تـوديگر مخلـو

گميان ١٩:٩؛ دانيال ٣٥:٤). هر آنچه در كائنات هست، چه بزربايستد (رو
فته وند. هر آنچه او در نظر گـرار دارچك، در خدمت اهداف او قـرو چه كو

سد (افسسيان ١١:١).ا به اجنام مى)رن و چرده، بى)چواده منوار

U²L¼ÅvÐ

تسين ىفاك اما ،دوب ادخ ىدوجو تاذ رگنايب ميدناوخ اجنيا ات هك ىبلاطم مامت
ىاناد )،ىدبا و ىلزا ،دراد روضح اج)همه ،تسا ىصخش حور ادخ ميئوگب هك
؟تسا ىيادخ هنوگچ وا ؟تسيچ هيبش ادخ نيا .تسا قلطم رداق و قلطم

لوا( »تسين زگره ىو رد تملظ چيه و تسا رون ادخ« :تسا سودق وا
زا ىراع ًالماك و كاپ وا .تسا لماك ىو تاذ و ادخ تيصخش .)١:٥ انحوي

حيضوت ،فاصوا نيا مامت اب .تسا هناريرش و دب لمع و نخس ،ركف ،هزيگنا ره
تخت نوماريپ هك ىنامسآ تاقولخم .دشاب)ىم لكشم سب ىراك »سدقت« قيقد

و لالج دنناوت)ىمن دوجو نيا اب و دنشاب)ىم ىكاپان ره زا ىراع ًالماك دنتسه ادخ
،سودق« :دنيوگ)ىم رگيدكي ـهب تريح و تهب اب ًامئاد و دنرـگنب ار ادخ تمظع
 (اشعيـا از جالل او مملو اسـت»نيمز ـىمامت ،تويـابص هّوهي ،سوـدق ،سودق

صيw شـدهسيت» توان «جليل در قـدود كه خدا به عـنـو٣:٦). تعجبى نـدار
ا ازد خدا است كه او رگى منحصر به فـرج ١١:١٥). همين ويـژاست (خرو
دهد منوت با آفريده)هاى خو متفاوًدى متاماجوا وده و او رقات جدا كرساير مخلو

اند به چنين خدائىنه مى)تومور ٣:٩٩؛ اشعيا ٢٥:٤٠). انسان چگواست (مز
مور ٣:٢٤). چشمان او پاك)تر از آن است كهسد؟ (مزد يا به او برديك شونز

ق ١٣:١).ت نگاه كند (حبقوارد يا به شربه بدى بنگر
رومزم( »دوخ ىاه,قيرط عيمج رد تسا لداع دنوادخ« :تسا لداع وا

ىاـرب ىو نوناق .)٣:٥ ـاينفص( ـتسين نيا رد ـىليدبت ـچيه و )٥٤١:٧١
هدش راوتسا فاصنا و لدع ريذپان)ىئادج و ىساسا نكر ود رب ناهج شنيرفآ
ىنخس ره ،دنك)ىم لمع ىتسار و قح هب هراومه ادخ .)٧٩:٢ رومزم( تسا
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شنزرس شا)ىرواد ىارب ار وا ناوت)ىمن زگره و تسا هنالداع دنك)ىم نايب هك
رومزم ؛٨١:٥٢ شياديپ( تسا ريذپان)هشدخ و قلطم وا تلادع اريز ،دومن
ىرواد ار ناهج ادخ اهنت و ادخ ـهك تسا شخب)شمارآ و ابيز هچ .)١٥:٤
هنوگ)چيه و دوب دهاوخ هنافصنم ىئاهن ىرواد هك ميراد نانيمطا !درك دهاوخ

ىتافاكم اي ـرتمك ىشاداپ سك)چيه .تفرگ دهاوخن تروص نآ رد ىهابتشا
.)٦٩:٣١ رومزم( تفرگ دهاوخن ادخ زا تسا هتسياش هچنآ زا رتشيب

ه،ّه، يهوّ«يهوحنا ١٦٬٨:٤). ل يو (او«خدا محبت است» است. محباو 
حمت كننده و«خداوند رج ٦:٣٤). (خروئوف» است» حيم و رخداى ر

«دير,خشم و كثير,االحـسـانند مور ١:٥١). خداو (مـزبخشاينده اسـت»
د»ا دوست مـى,دارحمت ر«خداوند رحنا ٢:٤). ئيل ١٣:٢؛ يـو (يواست»

س كه عدالـتـشه است! خداى قـدو(ميكا ١٨:٧). چقدر عالـى و بـاشـكـو
شار از محبت مى)باشد! عدالت خدا ايجاب مى)كندخدشه)ناپذير است، سر

م و آن هنگام كه «بى)گناهى» بـه جـاى مـنات شـواى گناهامن مجـازكه من بـر
س ١٨:٣).ل پطرسيد (اوفت، عدالت خدا به اجنام رد گرا بر خوات مرمجاز

ا كشيد و به همين دليل است كه جنات مرlد، نقشهخدا در محبت بى)انتهاى خو
حنا ١٠:٤). عدالتل يود (اوا فدا سازد رستاد تا جان خوا فراو «جنات)دهنده» ر

ان در خداا مى)توند، بلكه هر دو رو محبت هيچ تناقض و ضديتى با هم ندار
فت متجلى شدند.ت گرى كه بر صليب صوريافت و هر دو در كار

مور ٩:١٤٥). (مزاى همگان نيكو اسـت»«خداوند بر است. نيكواو 
مور ٦٨:١١٩). انسان)ها در طبيعت (مز«تو نيكو هستى و نيكوئى مى,كنى»

داه خوند و رشان نگذاراى خدا در افكارجيح مى)دهند كه جائى برد ترى خوبشر

ندگىد عمل كنند. انسان با اين ايده كه خدا بر زند و به ميل خوا در پيش گيرر
د عالقههاى مورجيح مى)دهد چيـزمت كند مخالw است و بيشتـر تـراو حكو

اقع دشمندمانى كه در وه به چنين مرد خدا هر روزجوستد. با اين وا بپرد رخو
ا بى,شهادت نگذاشت، چون احسـان«او خود رئى مى)كند. او هستند نيكـو

ا ازآور بخشيده و دل,هاى ما رانيده و فصول باران بارمى,منود و از آسمان بار
التآور شدن محصو (اعمال ١٧:١٤). بارك و شادى پر مى,ساخت»اخور

دجوئى كه در جهان وهاى نيكوانات و ساير چيزايد متعدد حيوى، فوكشاورز
بمور ١٢:٨٥؛ ٢٤:١٠٤-٣١؛ يعقود، همه از جانب خدا هستند (مزدار

دفتار او با كسانى ديده مى)شوئى خدا در رگترين نشانه نيكولى بزر١٧:١). و
ده و بهك منوا ترد ردند و حال افكار و اعمال منفور خـو دشمن او بـوًكه سابقا

ا تو اى خداوند، نيكـو و«زيرده)انـد. گشت كرى او بـازش به سوجهت آمـرز
مور ٥:٨٦). (مزا مى,خوانند»اى آنانى كه تو رحيم برغفار هستى و بسيار ر

ىئاناوت و تمكح هك اريز داب كرابتم دابالا,دبا ات ادخ مسا« :تسا اناد وا
ىگديچيپ و ادخ تقلخ ىگنهامه و ىئابيز ىتقو .)٢:٠٢ لايناد( »تسوا نآ زا
،دنوادخ ىا« :ميئوگ)ىم هدارا)ىب ،مينيب)ىم ار وا تاقولخم نيرت)كچوك رد دوجوم
وت تلود زا نيمز .ىا,هدرك تمكح اب ار اهنآ عيمج !تسا رايسب هچ وت لامعا
دنرب)ىم راكب اه)ناسنا هك ىئاهدادعتسا و اه)تراهم .)٤٠١:٤٢ رومزم( »تسا رپ

ادخ دصاقم ىارجا lهويش و ىرشب كاردا و ىئاناد دوجو ىتح ،دنهد)ىم هعسوت و
تسا ادخ ىئاناد و ـتمكح هب هتسباو هـمه ،ددعتم و wلتخم ـلماوع قيرط زا
و دح ار ادخ ىئاناد و تمكح .)٢:١٢ لايناد ؛١٣:٢ ؛٩٢-٨٢:٣٢ ايعشا(
ـقمع ىهز« :تسا ام كاردا و ـصيخشت ترـدق ىاروام ًالماك و تـسين ىزرم
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وا ماكحا تسا ىسر,روغ زا ديعب ردقچ !ادخ ملع و تمكح و ىدنمتلود
هتسناد ار دنوادخ ىأر هك تسيك اريز !ىو ىاه,قيرط تسا شواك زا قوف و
زاب وا هب ات هداد ودب ىزيچ هـتسج تقبس هك اي ؟هدش وا ريـشم هك اي ؟دشاب

دابالاـدبا ات ار وا و ،تسا ـزيچ همه وا ـات و وا هب و وا زا هك اـريز ؟دوش هداد
.)٦٣-١١:٣٣ نايمور( »نيمآ ،داب لالج

„«—œ« È«—ËU 

اضح است،) وًد مى)گويد كامالد خواين مى)بينيم كه آنچه خدا در موربنابر
ك آن نيسـت. مـااال و عجيب است كه عقـل انـسـان قـادر بـه دراما آن)قـدر و

ا افكار خدا و طريق)هاى او بسيار بـلـنـدتـر ازك كنيم، زيـرا درانيم آن رمنى)تـو
انيم ببينيم كـهافكار و طريق)هاى ما مى)باشد (اشعيـا ٨:٥٥-٩). مـا مـى)تـو

ى ممكننه چنين چيزضيح دهيم كه چگوانيم تـولى منى)توحقيقت چيست، و
اندد ما بسيار زياد است. تنها خدا مى)تـواى فكر و ذهن محـدواست. اين بر

نهضيح دهد كه چگـواند توك منايد. آيا هيچ انسانى مى)توا بشناسد و درخدا ر
د داشته باشد؟ آيـاجـون جسم وان شخص، اما بـدوممكن است خدا به عـنـو

ه و در همه جا حضوراراند همونه متاميت خدا مى)توانيم بفهميم كه چگومى)تو
ىى و بى)پايانى و تغيير)ناپذيـرم بى)آغـازانيم مفهو مى)توًاقعاداشته باشد؟ آيـا و

ك كنيم، آياا درم دانائى مطلق خدا رشيم مفهوقتى مى)كوك كنيم؟ وا درخدا ر
اهى، هرد)خون حس خواند بدونه خدا مى)تود؟ چگوش منى)شـوفكر ما مغشو

احد،اند در آن ونه خدا مى)تود اجنام دهد؟ چگوست داراده مى)كند و دوآنچه ار
س، عادل، محب، نيكو و دانا باشد؟ قدوًكامال

.دنام)ىم خساپ)ىب ،دشاب »هنوگچ« هملك اب هارمه هك ادخ lهرابرد ىلاؤس ره
ىارب اما .دنتسه ناوتان رايسب عوضوم نيا كرد ىارب ام رصاق ناهذا و ىناف راكفا

،تفاي نشور و حضاو ـىخساپ ناوت)ىم دـنشاب »هچ« هملك ىوـاح هك ىتالاؤس
مالك ميناوت)ىم .تسا هدومن فوشكم دوخ سدقم مالك رد ار اهنآ خساپ ادخ اريز

هك ميئوگب ميناـوت)ىم .ميهد حيضوت و مينك كرد ار وا نانـخس و ميناوخب ار ادخ
ادخ مالك رد هچنآ .مينك حيرشت ار نآ ىگنوگچ ميناوت)ىمن اما ،تسيچ تقيقح
نآ رد و مينك هعلاطم ار نآ رتشيب هچ ره .دزاس)ىم ركفت رد قرغ ار ام ميزومآ)ىم
ىشنكاو چيه ميناوخ)ىم هچنآ لباقم رد هك ميسر)ىم هجيتن نيا هب رتشيب ميئامن قمعت
.مينك شتسرپ ار وا هدروآ دورف ميظعت رس هك تسين نيا زا رت)تسرد

ىازدازيـم راهيم به آن بپرچك مى)خـوحقيقت تثليث كه در اين كتـاب كـو
د خدا گفـت.ان در مورهائى كه بتـواتر از متامى چيـزگتر و فـراست بسيار بـزر

نه سه نيز مى)باشد. دراحد چگـوانست بفهميم كه خداى واهيم تـوگز نخوهر
نهدازيم كه «چگـوع منى)پرضـوگز به اين مواجهه با اين حقيقت عظـيـم، هـرمو

تن در كتب)مـقـدسانى فـرون نو)آموزى ممكن است؟» بلـكـه چـوچنين چـيـز
شحال هستيـم وسيم: «خدا چه گفته است؟» خـوجستجو مى)كنيم و مـى)پـر
ده و بهف منود بر ما مكشـود خوى در مورهاى بسيارشادى مى)كنيم كه او چيـز

ى به ماد بيش از اين چيز ديـگـراده كرحكمت كامل او اعتماد مى)كنـيـم كـه ار
ده)اى كه خداانيم جز در محدونگويد. ما چنان حقير و ناچيز هستيم كه منى)تو

قات او هستيـم ود شويم. ما نه همانند خدا، بلكه مخـلـواره داده وبه ما اجاز
انيمگز منى)توده كشw منائيم. هرف نكرا خدا بر ما مكشوانيم آنچه رگز منى)توهر

ضيح نداده بفهميم اما آجنا كه عقل و استدالل با متامى نيرويشا خدا توآنچه ر
د و محبت مى)ستايد.مى)ماند، ايمان غالب مى)شودر
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د؟»د دارجو«چند تا خدا و
اب داد: «تنها يك خدا.»چك جوپسر كو

ا مى)دانى؟»«از كجا اين ر
ا پر مى)كند.»مين رن او آسمان و زاى يك خدا جا هست، چوا تنها بر«زير

اضح)تر و صريح)تر از اين در كتاب)مقدس تعليم داده نشدههيچ حقيقى و
ت،د. در غير اين صورد دارجونده و حقيقى واقعى، زاست: تنها يك خداى و

عىضود و اين مود دارجو به اين تصور مى)افتاديم كه بيشتر از يك خدا وًحتما
احدد مى)كند. هيچ خدائى غير از خداى وا رسته آن راست كه كتاب)مقدس پيو

ند و چه در گذشته و چهى باور ندار به چنين امرًماد. انسان)ها عمود ندارجوو
ده)اند، اما هيچ يك از اين خدايان،ى ابداع كرغين بى)شماردر حال خدايان درو

نده نيستند.خداى حقيقى، خداى)ز
شتگان بكـاراى فر «خدا» برlست است كه در كتاب)مقدس گاهى كلمـهدر

حانى هستندقات رومور ٧:٩٧) و اين بدان)جهت است كه آنها مخلوفته (مزر
اىان خدا هم)چنين بـرند. عنواالتر و عالى)تر نسبت به انـسـان داركه مقامى و

مورفته است (مـزان به كار ران نيز به دليل اقتدار آنان بر ديـگـرحاكمان و داور
نتيانم قر٦٬١:٨٢). شيطان يا ابليس نيز «خداى اين جهان» ناميده شده (دو

ا به بند كشيـدهى است كه آن ر٤:٤) و اين به خاطر تسلط او بر دنياى شـريـر
 «خدا» هستند.lى كلمهدهاى مجاز اين عناوين و القاب كاربرlاست. اما همه

دد دارجود كه تنها يك خداى حقيقـى وار داركتاب)مقدس بر اين حقيقت اصر
نده است.احد زكه همان خداى و
ندگى)شانليه زدى از همان سال)هـاى اودكان يهود كه به كوپس همين بـو

هّائيل بشنو، يهو«اى اسرانند و حفظ كنند: ا بخوياد داده مى)شد كه تثنيه ٤:٦ ر
lد كه بر پايهديان بوكن ايمان يهو اين اصلى)ترين ره واحد است.»ّخداى ما، يهو

انست از آندى منى)تود، ايمانى كه هيچ شخص يهـوار شده بوعهد)عتيق استو
ه خدا است و غير از اوّ«يهـول كند. او مى)دانست و ايمان داشـت كـه عدو

 (تثنيه ٣٥:٤).ى نيست»ديگر
د.ه سليمان تقديس شـد از يـاد منـى)بـرا كه معبد با)شـكـومانى رگـز زاو هر

دمى مرم به حضور خدا، رو به سوالنى و مبرسليمان پادشاه بعد از نيايش طو
ه خداى ما با ما باشـدّ«يهود: ا بر زبان آورد رى قلبى خوگتريـن آرزود و بزركر

د ننمايد... تا متامى قوم,هاىك نكند و را تران ما مى,بود و ما رچنان كه با پدر
ل پادشـاهـان (اوى نـيـسـت»ه خدا اسـت و ديـگـرّجهان بـدانـنـد كـه يـهـو

د كهدى بو٦٠٬٥٧:٨). گفتار سليمان به خوبى بيانـگـر احـسـاس هـر يـهـو
ه نيست.ّمى)بايست به دنياى غافل شهادت دهد كه هيچ خدائى جز يهو

:تفگ وا ـهب ادخ هك ىنانخس و ديشيدنا)ىم اـيعشا گرزب ىبن مايا هب وا
نـينچ تسا ناـشيا ىلو هك تويـابص هّوهي و ـليئارسا هاشدـاپ ،دنوادخ«
»تسين ىئادخ نم زا ريغ و متسه رخآ نم و متسه لوا نم :ديوگ,ىم
هـاشداپ ناوـنع هب ار دوخ ـهتفگ ار تـامـلك نيا هك ـىيادخ .)٤٤:٦ اـيعشا(
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هك دنتسناد)ىم دوخ گرزب تلاسر ار نيا نايدوهي .تسا هدرك ىفرعم ليئارسا
ردقچ و تسين ّهوهي زج ىئادخ هك دنشوكب تقيقح نيا شرتسگ و ديئأت رد
و متسه هّوهي نم« :ديوگ)ىم هك دـنتشاد تسود ار سدقم)باتك تايآ نيا
»ـىن ىرگيد و متسه هّوهي نم ...ىن ىئادخ نم زا ـريغ و تسين ىرگيد
.)٥٤:٤٬٦ ايعشا(

ا بداند ود كه كتب مقدس عهد)عتيـق رش يافته بـود چنان پرورعيسى خـو
اف بهد. اعتره)هاى آنها پاى مى)فشرد،) و با تأكيد بر حقانيت آموزست بداردو

قسد (مرى بواحت بر زبان عيسى جاره و به صرارد كه هموى بويگانگى خدا چيز
نتيانل قرشنى تعليم مى)دادنـد (اوا به رونش نيـز آن راريو٣٢٬٢٩:١٢) و حو

ه)اى است كهب ١٩:٢). يگانگى خدا آمـوز٤:٨-٦؛ افسسيان ٤:؛ يعقـو
د.احت بيان مى)شوشنى و صردر متامى كتب)مقدس به رو
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اندندا مى)خوديان تثنيه ٤:٦ رگاه يهوشته شد و هرى نوعهد)عتيق به زبان عبر
هّ«يهوه نيز چنين است. جمله ى مى)گفتند، چنان كه امـروزبا همان زبان عبر

ه خداى ما يكتاّد كه «يهواتر از اين دارمى فر مفهوه واحد است»ّخداى ما، يهو
د و او تنها خداد نـدارجوه وّى جز يهوخدا است» به اين معنى كه خداى ديگـر

احد است.» او نه تنها يكتا خدا اسـت،ه وه خداى ما، يهـوّى «يهواست. آر
 مى)باشد.واحدبلكه اين يكتا خدا، خداى 

:ديوگ)ىم فوكرب سـيئول ؟ميئوگب ار ىزيچ هچ مـيهاوخ)ىم اجنيا رد
زا وا روظنم ىلو ».تسا دحاو دوخ ىدوجو تاذ اي ىتاذ دوجو رد ادخ«

ادج مه زا اي دومن ميسقت ار ادخ ناوت)ىمن ىنعي ؟تسيچ ىفسلف lهلمج نيا
ـاب هك دومن روصت ادخ زا رتمك ىئاه)هعومجم ريز نوچ ار وا ناوت)ىمن .درك
تسين لزاپ هحفص دننام وا !دروآ دوجو هب ار ادخ ،اهنآ نداد رارق مه رانك
دننام هن و تفاي ـتسد ىئاهن لكش هب نآ تاعطق نتشاـذگ مه رانك اب هك
ناوت)ـىمن .دشاب هـدش هتخـاس ىرايـسب ىاه)مادنا زا ـهك تسا ناـسنا ندب
هب و دومن عمج مه اب ار تيسودق و قلطم تردق و ىـريذپانرييغت و تيدبا
wلتـخم ىاه)شخب ـاي تاعطق زا ادخ .دروآ دـوجو هب ار ادخ بـيترت نيا

دحاو وا .تسا ىندشـان)كيكفت و ريذپـان)ميسقت وا .تسا هدـشن هتخاس
هب .تسا سودق و ـقلطم رداق و ريذپـان)رييغت و ىدبا وا ـتيمامت و تسا

ناكامك هدنام ىقاب ار هچنآ و تفرگ ادخ زا ار تيسودق ناوت)ىمن لاثم ناونع
دوبان ار وا ،ديريگب وا زا ار ادخ سدقت ديتسناوت)ىم هچ نانچ .ديمان ادخ
.تسا سودق وا دوجو مامت اريز ،ديدرك)ىم

هـرقتى مـى)گـويـنـد خـدا «جـو همـيـن اسـت وًمنظور الـهـيـدانـان دقـيـقـا
ادف با كلمه «ذات» تـرًد» غالباجوهر» يا «وتقسيم)ناپذير» است. كلمات «جو

هر يا ذات خدا صحبت مى)كنيم منظور ايـنقتى از جوند. ومعنائى كامـل دار
هر يا ذات او است. ماهائى ساخته شده كه يكى هم جونيست كه خدا از چيز

ح)القدس صحبتدن» پدر و پسر و رود «هم)ذات بودر صفحات آينده در مور
ت اين نيست كه آنها ازد كه منظور از اين عباراهيم كرشن خود و رواهيم كرخو

يك جنس هستند، بلكه منظور اين است كه اين سه شخص هر چند متمايز،
اما هر سه همان خدا مى)باشند. متامى هستى خدا، هستى پدر نيز هست متامى

ح)القدسهستى خدا، هستى پسر نيز هست و متامى هستى خدا، هسـتـى رو
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احد،نيز هست. هر كدام متامى هستى خدا مى)باشند. هر كدام به يك معنى و
د خداجـوهر مى)باشـنـد و بـا ايـن ود يا جـوجـوخدا هستـنـد، از يـك ذات، و

تقسيم)ناپذير است.
ى بيان كنيم:ا طور ديگرع رضواى تأكيد بر آنچه گفتيم، موه دهيد براجاز

گز نبايد اينلى هره است. وّح)القدس يهوه است. روه است. پسر يهوپدر يهو
ى كه از آن سخن گفتيم همين جاازد. رد دارجوه ونه تصور كنيم كه سه يهوگو

سندد شويم. در اين مجال، بايد خراهيم با عجله از كنار آن راست و ما مى)خو
احد است.ه ود و اينكه يهود دارجوه وباشيم كه مى)دانيم تنها يك يهو
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د كه از ايام بسيار قديمم است گفته شود حتى در اينجا نيز الزجوو با اين و
اهيمه بيش از «يك» است. دقت كنيد كه چه مى)خوّده كه يهو بديهى بوًكامال

لـىد ود ندارجوديم بيش از يك خـدا وه كرئيم! همان)طور كه پيشـتـر اشـاربگو
دى است بيشتر از «يك». خدا يگانه است و در عين حال در ذاتجوخدا، و

د.د دارجوالهى تكثر اشخاص نيز و
دوخ سدقم)بـاتك تاحفص نـيلوا نامه رد ار تقـيقح نيا ديناوت)ـىم امش

هب ار مدآ :تفگ اـدخ و« :ميناوخ)ىم ٧٢-١:٦٢ شياديپ رد .دـينك هدهاشم
».ديرفآ دوخ تروص هب ار مدآ ادخ سپ ...ميزاسب ام هيبش قفاوم و ام تروص

نگ مشخص شده، نشان مى)دهند كه خداى يگانه بهف پر)ركلماتى كه با حرو
فى مى)كند. اين آياتا بيش از «يك» معرد ر جمع سخن مى)گويد و خوlصيغه

هم بر يگانگى و هم بر تكثر خدا) تأكيد مى)كنند. در باب بعدى همين كتـاب

«و خداوند خدا گفت: همانا انسان مثل يكى ازانيم: پيدايش چنين مى)خو
«و خداوند نـزولانيم:  (٢٢:٣) و نيز در ٥:١١-٧ مى)خوما شده است...»

نى كه به آنها در متام اين متول شويم...»كنون نازمنود... و خداوند گفت... ا
د او در قالب جمعجولى با اين ود، وديم، فقط يك خدا يافت مى)شوه كراشار

د كهى بيش از «يك» است. و به همين خاطـر بـوصحبت مى)كند! خدا چيـز
ستم وا بفر«كه را شنيد كه مى)گويد: ه رّن)ها بعد، اشعياى نبى صداى يهوقر

 (اشعيا ٨:٦).اى ما برود»كيست كه بر
عادى بهند، بسيار غيرند» دارشته خداوه به «فرنى از عهد)عتيق كه اشارمتو

ند» درشته خداوشن و بديهى است كه اين شخص «فر روًسند. كامالنظر مى)ر
شن و بديهى است كه بايستى روًد خدا است. همين طور كامالاقع همان خوو

ستاده شده»شته» يعنى «پيام)آور» يا «فر «فرlا از خدا متمايز دانست. كلمهشته رفر
ه» مى)باشد. در پيدايشّ يهوlستادهند» به معنى «فر خداوlشتهت «فراين عبارو بنابر

اهيم وسط ابرند» با هاجر كه توشته خداونه «فر٧:١٦-١٣ آمده است كه چگو
دد.گرمان داد كه برد، سخن گفت و به او فرانده شده بـون را از خانه بيروسار

د خدا است كه با هاجـرند» خوشته خداود كه اين «فـرسپس مشخص مى)شـو
َنتَد «اده بوند مالقات كرا كه با خـداواين هاجر آن مكان رد و بنابرصحبت كر

ستادهسط خدا فرى.» كسى كه توا مى)نگرئى» ناميد يعنى «تو اى خدا مرُايل ر
د!د خدا بوشد، خو

ندشته خداوى» با فرطستان ممراهيم نيز در محلى به نام «بلومدتى بعد ابر
د در قالب يكاهيم مالقات كرد (پيدايش ١:١٨). كسى كه با ابرمالقات منو

د (آياتند بود خداواحت بيان شده كه او خولى به صر ٢)، وlد ظاهر شد (آيهمر
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مين نهادهى بر زا تشخيص داد و به حضور او رواهيم اين ر٬١ ١٤٬١٣). ابر
د (آيات ٢٣-٣٣).ض كرا عرد رد و تقاضاى خوستش منوپر

رب دنوادخ هتشرف رگيد راب .ديد ار دنوادخ هتشرف ميهاربا هك دوبن ىراب نيرخآ نيا
.)٢٢:١١٬٥١ شياديپ( دراد زاب قاحسا شرسپ نتشك زا ار وا ات دش رهاظ ميهاربا
وا راب رگيد .)٤١ هيآ( »ديد دهاوخ هّوهي« ىنعي ديمان »ىري هّوهي« ار ناكم نآ ميهاربا
داد ىا)هدعو ميهاربا هب هتشرف .درب دوخ ىنامسآ هدننك تاقالم تيوه هب ىپ ىتسرد هب

»مروخ,ىم مسق دوخ تاذ هب ديوگ,ىم دنوادخ« :دش)ىم عورش ترابع نيا اب هك
!دوب دنوادخ دوخ ،داتسرف دنوادخ هك ىسك .)٦١ هيآ(

اضح و وًد كامالشته» شده و در هر مورانى به «فراوات فرعهد)عتيق اشاردر
د كه از ميانند» بوشته خداود خدا است. «فرشن است كه پيام)آور خدا، خورو
ج (خروت...»«من هستم خداى پدرد و گفت: سى تكلم منو مشتعل با موlتهبو

فسى مكشوان «هستم آنكه هستم» به مـوا به عنـود ر٦:٣) و در ادامه نام خو
هانيد،) خداا رد و او را هدايت كـرب رشته)اى كه يعقـود (آيه ١٤). فـرمى)ساز

ائيلار بنى)اسرند است كه به هنگام فرد خداواست (پيدايش ١٥:٤٨-١٦) و خو
شتهج ٢١:١٣؛ ١٩:١٤). فرد (خروكت مى)كـراز مصر، پيشاپيش آنان حر

ان هستيم، هر دو بـار ايـنند كه شاهد دو بار حضور او در كـتـاب داورخداو
ان ١١:٦-٬١٢ ١٤،د خدا است (داورد كه او خـوا فاش مى)سـازحقيقـت ر

دستنده خدا، همانا خواين مكرر مى)بينيم كه فر١٦؛ ٬٣:١٣ ٢٢٬٩). بنابر
خدا است!

ائيل مى)گويدا آشكار مى)كند. او به بنى)اسرى رد مشابه ديگرت اشعيا مورنبو
هى است كه از باكراهد داد و آن نشانه پسرند، نشانه)اى به آنها خود خداوكه خو

د، يعنى «خدا با ما» (اشعيـااهد بوئيل» خواهد آمد و نام او «عمانـوبه دنيا خو
دش «خداى قدير» است (اشعياستد، خوا مى)فر١٤:٧). اين كسى كه خدا او ر

انـدنه خدا مى)توهيت بيش از يك شخص نباشد، پـس چـگـو٦:٩). اگر الو
ها كه در كتاب اشعيا آمده و بدان اشارستد؟ در عين حال نبايد آياتى را بفرخدا ر

ش كنيم. در همين كتاب به تأكيد بسيار مى)گويد كه جز خداىاموديم، فركر
ى، تنها يكائيل است. آرد اسراحد، خدائى نيست، همان خدائى كه معبوو

هيت بيش از يك شخص مى)باشد.خدا هست، اما الو
سط خدا سخن مى)گويدبه همين دليل است كه عهد)عتيق از تدهين خدا تو

دشستند كه خـوا مى)فـرح او كسى رند خـدا و رومور ٦:٤٥-٧)، خـداو(مز
د كـهازمى)افرا بردى رعـوه پادشاه موّخدا است (اشعيا ١٦:٤٨-١٧)، و يـهـو

ها با اين حقيقتها و بارميا ٥:٢٣-٦). در كتاب)مقدس بارد (اراهد بوه خوّيهو
ار)آميز روبرو مى)شويم كه خداى يگانه بيش از «يك» است.اسر

فعهد)عتيق مكشو درً تثليث كامالlهجه منظور ما اين نيست كه آموزبه هيچ)و
عضوه)اى به اين موان گفت كه هيچ اشارلى در عين حال نيز منى)توشده است، و

دجوهيت وعى تكثر در الوان عهد)عتيق مى)دانستند كه نونشده است. ايمان)دار
هيـتد سه شخص در الوجوموز و مبهم به وتى مـراقع خدا به صورد. در ودار

كت مى)داد،ند برا به نام خداوائيل رم بنى)اسرقتى كاهن قوده است. وه كراشار
د؟ (اعداد ٢٢:٦-٢٧).ار مى)كرا سه بار تكره رّد كه هميشه نام يهوجز اين بو

سا قـدوافين مذكور در اشعيا ٣:٦ سه بـار خـدا رآيا غير از اين است كـه سـر
ات، متام اين آيات و اشاره صبايوت...»ّ«قدوس، قدوس، قدوس، يهوناميدند؟ 

ًد كه در عهد)جديد مى)بايست كـامـالاى حقيقى بـوعى مقدمه يا آمادگـى بـرنو
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دا به تدريج آشكار مـى)منـود رد. خدائى كه در ايام عهد)عتـيـق خـوآشكار شـو
ح)القدس، دل)هـاىستاد و سپس از طـريـق روا به جهـان فـرش راجنام پسـرسر

عه)اىان مجمو تثليث به عنوlهگزيد. آموزد بران مسكن خوا به عنوان رايمان)دار
ات و قضاياى عقلى و فلسفى آشكار نشد، بلكه كار جنات)بخش خدااز عبار

اندناند با خود. ايمان)دار مسيحى مى)توف منوا مكشوه راجنام اين آموزد كه سربو
كان قديم دردى دورانندگان يهوا بسيار بهتر و ساده)تر از خـوعهد)عتيق، آن ر

د بيش از يك شخص درجونى كه از يگانگى خدا و در عين حال از ومنايد. متو
قتىان عهد)جديد قابل فهم هستند. واى ايمان)دارهيت سخن مى)گويند، برالو

ت خدا سخـنحدت و كثرمان از وسد كه هـم)زبه آياتى از كتاب)مقـدس مـى)ر
دى خدا با خـوقتى از گفتـگـود. وش منى)خـورد و لغزمى)گويند گيـج منـى)شـو

ستاد ماتاهد فرا به جهان خوعده)هاى خدا مبنى بر اينكه خدا رد يا از ومى)شنو
اك و فهم ما ادرlهج از قوصاف هنوز هم خاردد. با متام اين اوت منى)گرو مبهو

دجواند «يك در سه» و «سه در يك» باشد. با اين ونه مى)تواست كه خدا چگو
ك زيادى در ايناهد و مداران عهد)عتيق شومى)دانيم كه چنين است. ايمان)دار

نه كه هستا آن گوانستند حقيقت تثليث رگز نتولى هرد در اختيار داشتند ومور
شنائى است.اى ما رود، اينك براى آنان تاريكى بوببينند و بفهمند. آنچه بر
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منيب)ىم مزال دوجو نيا اب ىلو ،ميتسه باتك نيا موس لصف ىادتبا رد زونه ام
ىسررب هب ٤ لصف رد .ـمنك هراشا مراهچ لصف صوصخ رد ىتاـكن هب اج نيمه
حيسم ىسيع هك ديد ميهاوخ و تخادرپ ميهاوخ »حيسم ىسيع دنوادخ تيهولا«

اهنآ هب ،ـتخومآ شنادرگاش هب ار ندـرك اعد زرط ىتقو دوجو ـنيا اب .تسا ادخ
ـاعد وا دوخ هب باطخ هك تـفگن و دشاب ادخ هب بـاطخ ناشياعد هك داد ـميلعت
.)٦:٩ ىتم( »...ام ردپ ىا :دينك اعد نيا دننام ،دعب هب نيا زا« :دومرف .دننك
زا زيامتم هك ىسك هب هكلب ،دشاب حيسم ىسيع دنوادخ هب اعد ديابن ،ادخ هب اعد
ىسيع دنوادخ وا و ،تسا ادخ هك تسه ىـكي !ردپ هب باطخ ىنعي ،تسا وا
هجوتم دياب ،عوضوم نيا ىسررب زا لبق ىلو .ميمان)ىم »ردپ« ار وا و تسين حيسم
.درب)ىمن راكب ىنعم كي هب هشيمه ار »ردپ« ناونع سدقم)باتك هك ميشاب
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اى كسى متمايز از پسـر وقات كلمه «پدر» نه بـران مثال، گاهـى اوبه عنو
د.د خدا بكار مى)رواى خوهيت، بلكه برل الوح)القدس يعنى شخص اورو

ا به مسيحياند رساله خولس رقتى پوه كنيم: ونه اشاره دهيد به چند منواجاز
دها احاطه كرى مى)كند كه بت)هائى كه آنهـا رنتس مى)نويسد، به آنها يـادآورقر

لىنه فكر منى)كننـد، وستندگان اين بت)ها ايـن گـواقعى نيستنـد. پـرخدايان و
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د، نيست.د دارجو وًاقعاهيتى كه وحقيقت همين است. بت مناد يا مناينده الو
نده و قادر هست و آن خدائى است كه مسيـحـيـاناقعـى، زتنها يك خـداى و

ا يك خدا است... يعنـى«لكن ما رلس مى)نويسـد: اين پـوستند. بنابـرمى)پر
ت «يك خدا» همساننتيان ٦:٨). در اينجا كلمه «پدر» با عبارل قر (اوپدر»

 صحبتىًد و اصالد دارجـولس مى)گويد كه فقط يك خدا واست. در اينجا پو
ان يكى از سه شخص الهى تثليث در ميان نيست. او كلمه «پدر»از پدر به عنو

ده است، در افسسيان ٦:٤ نيز كرًى كه عيناد، كارا به اين معنى بكار مى)بـرر
جائى كه از «يك خدا و پدر همه» صحبت مى)كند.

ائها در باب ١٢ آيه ٩ ارق رانيان، مشابه تعريـw فـوساله به عبر رlنويسنـده
فتار مى)كند.د رندان خوداده است. او مى)گويد كه خدا با مسيحيان به مثابه فرز

ا تأديب مى)كند، خدا نيز جتربه)هاىد رندان خوى كه فقط فرزست مانند پدردر
ا غنىانش اعمال مى)منايد تا شخصيت آنها رندگى ايمان)دارشايندى در زناخو

فت،)ا پذيرد، بلكه بايد آنها ردان بوى)گرد. از اين جتربه)ها نبايد روو بارور ساز
جبت ما مى)باشند. اين جتربه)ها نبايد موّى خدا و به جهت خيرين از سوچو

ايشد ما افزجوا در وند، بلكه بايد اين حس رام ما نسبت به خدا شوكاهش احتر
دند و به آنهـاا تأديب مى)كران جسمانى داشته)ايم كـه مـا ر ما پدرlدهند. «همـه

ا اطاعت كنيم تا حياتام مى)گذاشتيم. حال، چقدر بيشتر بايد پدر جانها راحتر
انفته و نه به عنـواى خدا به كار ران «پدر» برداشته باشيم.» در اينجا نيز عـنـو

بمى است كه يعقو همان مفهوًهيت در تثليث و اين دقيقايكى از سه شخص الو
«هر بخشش نيكو و هر عطاى كامل از باال استده است: د آورساله خودر ر
ب ١٧:١). (يعقوها...»ل مى,شود از پدر نورو ناز
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امانروفته كه خدا حاكم و فراى بيان اين حقيقت بكار رنام «پدر» هم)چنين بر
«آيا خداوند... پدر و مالك تو نيسـت؟»د: ائيل در عهد)عتيق بوم بنى)اسرى قو

اى خداه)اى معادل و جايگزين براژ وًفاان پدر در اينجا صر(تثنيه ٦:٣٢). عنو
هيت نيست.د اشخاص متمايز در الوجو وlهى هيچ ايده)اى درباراست و حاو

«تو اى يهوه پدر ما و ولى مـااستا اسـت:دعاى اشعياى نبى نيز در هـمـيـن ر
ل هستيم و تو صانع ما هستى وِهستى... اى خداوند تو پدر ما هستى. ما گ
 (اشعيا ١٦:٦٣؛ ٨:٦٤).جميع ما مصنوع دست,هاى تو مى,باشيم»

رد نياربانب ،دنتشادن ادخ ـهب ىنانيمطا و دامتعا نينچ قيـتع)دهع نايدوهي lهمه
ادص اـرم دـعب هب ـنيا زا ايآ« :تـفگ اـهنآ هب شا)ىـبن نابز زا اـدخ ،اـيمرا راگزور
مامت اهدعب .)٣:٤ ايمرا( »؟ىدوب نم ىناوج راي ـوت ،نم ردپ ىا هك دز ىهاوخن
نانآ لامعا رد ًامازلا هلئسم نيا ىلو دندرب)ىم مان موق ردپ ناونع هب ادخ زا ليئارسا)ىنب
رگيدكي اب و دنتشاـذگ)ىمن تمرح دياش و دياب هك نانچ نآ ار ادخ .دش)ىمن هدهاشم
هنوگ)نيا ليئارسا)ىنب راب نيا .دندرك)ىمن راتفر ردپ كي نادنزرف دننامه و ردارب نوچ زين

ام عيمج ايآ ....؟تساجك نم مارتحا ،متسه ردپ نم رگا سپ« :دندش شنزرس
ار دوخ ناردپ دهع ارچ سپ ؟تسا هديرفاين ار ام ادخ كي ايآ و تسين ردپ كي ار
.)٢:٠١ ؛١:٦ ىكالم( »؟ميزرو,ىم تنايخ رگيدكي اب هدومن تمرح,ىب
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ناونع هك دنتشاد تداع نايدوهي ،حيسم ىسيع دنوادخ ندمآ نامز رد نياربانب
ناشدوخ اهنت هك دندوب رواب نيا رب نانآ .دنربب راك هب »ادخ« lهملك ىاج هب ار »ردپ«
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و حيسم ـىسيع .سب و ـتسا ناشيا ردپ ـاهنت وا و دنراد اـدخ اب ىدنزرف ـهطبار
نادنزرف اه)ناسنا همه ًانيقي .دننك حالصا ار ركفت زرط نيا تسياب)ىم شنادرگاش
.دنوش)ىمن بوسحم ادخ نادنزرف زين نايدوهي lهـمه رگيد فرط زا و دنتسين ادخ
هك دـوش)ىم هداد ىناسك هب ًاـرصحنم هك تسا ىرـاختفا و زايتما ندـوب ادخ دنزرف
ادخ اب تيميمص زا هك دنتسه نانيا اهنت .دنروآ)ىم ناميا ليجنا) هب و دننك)ىم هبوت
دنم)هرهب ادخ زيمآ)تبحم هجوت زا ىشان شياسآ و شمارآ زا و دنوش)ىم رادروخرب
ادخ ـديئأت دروم و ـىعقاو ىليئاـرسا ىدارفا نيـنچ هكلب ،نـايدوهي هن .ـدندرگ)ىم
.دننك باطخ »ردپ« ار ادخ دنناوت)ىم نانيا اهنت نياربانب .دنشاب)ىم

»ـتسا نامسآ رد هك امش ردپ« زا شنادرگاش هب باطخ اهنت حيسم ىسيع
،امش ردپ« ناونع هب ادخ زا ـهك دوب نانآ ىارب اهنت و )٥:٥٤ ىـتم( تفگ نخس
ادخ نادنزرف ام« ترابع .)٨٬٤١ ٦:٦٬ ىتم( دومن تبحص »امش ىنامسآ ردپ
هب ناميا قيرط زا هك هدش هتشون ىناسك wصو رد اهنت )٨:٦١ نايمور( »ميتسه

رد ندش هتفريذپ .دنراد ادخ اب هتسياش و تسرد ىا)هطبار ،حيسم ىسيع دنوادخ
نكمم رـاختفا و زايـتما نيرتگرزب ،ـنتشاد دوخ ردپ نوچ ار ادخ و اـدخ هداوناخ

ميهس نآ رد ىرگيد ناسك هجو)چيه هب و تسا ناشيا صتخم اهنت هتبلا و نانآ ىارب
ىتبحم هچ ردپ دينيبب« :دنيوگب ديما و ىداش اب دنناوت)ىم اهنآ طقف و اهنآ .دنتسين
.)٣:١ انحوي لوا( »ميوش هدناوخ ادخ نادنزرف ات تسا هتشاد ىنازرا ام هب
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سيم. هر چند مسيحيانند عيسى مسيح مى)رهيت خداوع الوضوحال به مو
ند عيسى مسيح نيست. خداىند اما اين پدر، خداود دارن پدر خوا چوخدا ر

ان هم)چنين به يك معنى بسيارپدر شخصى متمايز با او است. پدر ايمان)دار
اندگان خداند)خـوان مسيحى فـرزت پدر مسيح نيز مى)باشد. ايمـان)دارمتفـاو

ا عيسى به مريـملى و ابدى خدا است. چرهستند، در حالى كه مسيح پسر از
احنا ١٧:٢٠)؟ چـر (يود پدر خود و پدر شما مى,روم» «نزمجدليه گفـت:

م»؟ سخنان او بيانگر اين است كه خدا هم پدر ما ومان مى)رود پدرنگفت «نز
ى است كه به تأكيد نشان مى)دهـدكيب كلمات طورلى ترهم پدر او است، و

مى كه پدر مسيح است، پدر ما نيست.كه خدا به آن مفهو
شنى مشاهده مى)كنيم كه گرى به روحنا بيش از هر جاى ديگردر اجنيل يو

د درجوند عيسى مسيح نيز خدا است، اما با اين وچه پدر، خدا است و خداو
 در ابتداىًى پسر. تقريباهيت از هم متمايز هستند، يكى پدر است) و ديگرالو

كن شد، پر ازديد و ميان ما سا«و كلمه جسم گرانيم: همين اجنيل مى)خو
حنا (يو پدر»gا ديديم، جاللى شايسته پسر يگانهاستى و جالل او رفيض و ر

ًند عيسى مسيح كامـال١٤:١). اين آيه به ما مى)گويد كه كلمه، يعنى خـداو
ى خير، و در عين حالديد و ديگرمتمايز از خداى پدر است. يكى جسم گر
اين بديهى است كه اين دو به يكسانجالل مسيح همان جالل پدر است،) بنابر

ا باحنا از اينكه مسيح رخدا هستند. مسيح جتلى كامل پدر است و منظور يـو
صيw مى)كند همين است.ان «كلمه» توعنو

گز كسى نديده است،ا هر«خدا رانيم: چند آيه بعد در همين اجنيل مى)خو
حنـا (يود»ا ظاهـر كـرپسر يگانه,اى كه در آغـوش پـدر اسـت،, هـمـان او ر

اجه به آنچه در فصل قبل دانستيم كسانى هستند كه خـدا رلى با تو١٨:١). و
ا نديده است. هرديده)اند! منظور آيه بايد اين باشد كه هيچ)كس خداى پدر ر
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نداقع آنان خداوا ديده)اند، در)وانيم كه كسانى خدا رگاه در كتاب)مقدس مى)خو
دم ظاهرند» به مرشته خداوا ديده)اند كه در هيئت «فرعيسى مسيح، پسر خدا ر

حنـا در از پدر متمايز است و به همين دليل اسـت كـه يـوًمى)شد. پسر كامـال
د،جوش پدر» سخن مى)گويد. و با اين وت زيباى «در آغوصيw او از عبارتو

صيw كامل خدا اسـت. هـر دوا او جتلى و توديدن او يعنى ديدن خـدا، زيـر
احدلى نه اين آن است و نه آن اين، و با اين حال جز خـداى وخدا هستند، و

ا نديده)ايم،ن خداى پدر رنده خدائى نيست. نبايد فكر كنيم كه چوحقيقى و ز
«من ود: م شده)ايم. عيسى در مقابل دنيا ايستاد و اعـالم كـرى محـرواز چيز

ا ديدهستنده مرا ديد فر«كسى كه مرحنا ٣٠:١٠).  (يوپدر يك هستيم»
ا ديده است. پس چگونها ديد، پدر ر«كسى كه مرحنا ٤٥:١٢).  (يواست»

حنا ٩:١٤). (يوا به ما نشان ده؟»تومى,گوئى پدر ر
قتى عيسى با چنين حلن صميمانه)اى از خداى پدر سـخـن مـى)گـفـت،و

حنا ١٧:٥-٣١). هيچ كس درسانند (يوا به قتل بردند تا او رطئه كرديان تويهو
فت،ال نرگز زير سؤع هرضوديد نداشت و اين موهيت پدر شك و ترد الومور

ابر مى)منايـد،ا با پدر برد رد كه او خوشنى بيانگر ايـن بـولى بيان مسيح بـه روو
د و ايند دارجوا با خدا يكى مى)داند. آنها مى)دانستند كه فقط يك خدا ود رخو

ه به آنها اشارًاد در عهد)عتيق كه اخيرجواهد موغم شوخدا، پدر است. على)ر
اند بيش از «يك» باشـد.انستند تصور كنند كه خدا مى)تـوديم، آنان منى)تـوكر

ا بـهى مى)داد. و حال آشكـارارا فرهيت، آنـهـا رت در الود كثـرجو وlهكل آمـوز
د. آنها از سخنان عيسىا دارى با خدا رابرسيد كه عيسى ادعاى برشان مى)رنظر

دند كه او ادعا مى)كند خدائى غير از خداى يگانه است و اينداشت كرچنين بر

ا بكشند.داشتند تا او رد و همين است دليل اينكه سنگ)ها بردر نظر آنها كفر بو
انستندگز منى)توهيت پدر باور داشتند كه هرت به الوآنها چنان با تعصب و غير

حنا ٥٣:٨-٥٩).اه دهند (يـود را به ذهن خوى رهيت شخص ديگـرفكر الـو
دند،م اشتباه مى)كرد دواهيم ديد، آنها در مورهمان طور كه در صفحات بعد خو

استى پدر، خدا است.دند. به رل اشتباه منى)كرد اولى در مورو
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هيت عيسى مسيحكتاب)مقدس، كالم خدا مملو از نشانه)هائى دال بر الو
ا انكار كند.اند آن راست و اين حقيقتى است كه هيچ)كس منى)تو
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ده و مى)كنند،)ندگى كـره خاكى زنانى كه بر اين كـردان و زاز ميان متام مـر
لدش آغاز نشد. اوندگيش با توان گفت كه زد عيسى مسيح مى)توتنها در مور

 اوlاسطهد و همه چيز به ود داشت. او در ابتدا بوجوپيش از آنكه به دنيا بيايد و
لسيان ١٥:١-١٨). او پيش از آنكه فـقـيـرحنا ١:١-٣؛ كـوآفريده شد (يـو

د پدر بيرون«من از نزد: مونتيان ٩:٨). عيسى فرم قرد (دولتمند بود،) دوشو
دصـيـw خـوحنـا ٢٨:١٦). او در تـو (يـود شـدم»آمـدم و در جـهـان وار

حنـا ١٣:٣) و از (يـو«آن كسـى كـه از آسـمـان پـايـيـن آمـد»مى)گـويـد: 
ا ببينيد كه بـه«پسر انسان رد اگر اهند كـرى خوسيد چه فكرندگانش پـرشنو

حنا ٦٢:٦)؟ (يوجائى كه اول بود صعود مى,كند»
شنى اين است كه به ما بفهماند او خدا است، خدائى كه بهمنظور او به رو

قتىانسته داشته باشد وى مى)توت انسان در ميان ما آمد. چه منظور ديگرصور
د خـودا نز«و االن، تو اى پدر، مـرده گفـت: دانش دعا كـردر حضور شـاگـر

حنا (يود تو داشتم»جالل ده،, به همان جاللى كه قبل از آفرينش جهان نز

د و بههيت داردند كه عيسى ادعاى الـوستى فهميده بوديان به در٥:١٧)؟ يهو
نم دوش اديپ ـميهاربا هكنآ زا ـشيپ« ديوگ)ـىم هك دنديـنش ىتقو ليلد ـنيمه
دوب هتفگ وا رگا .)٨:٨٥ انحوي( دننك راسگنس ار وا ات دنتشادرب اه)گنس »متسه
ار نخس نيا دنتسناوت)ىم .دوبن ىفرح زاب »مدوب نم دوش اديپ ميهاربا هكنآ زا شيپ«
ىسيع ىلو .دننك اهر دوخ لاح هب هتشادنپ هراچيب ىا)هناويد ار وا و دنشخبب وا رب

ىدـوجو ىعدم وا ».متسه نم« :تفگ تحارص هب هكلب ،ـتفگن ىزيچ نينچ
هب ار دوخ ادخ هكنيا هن ايآ و .دوب نونك ات ميهاربا زا لبق ،رضاح هشيمه و موادم
نيا زا ريغ ىزيچ هچ رگيد ىسيع روظنم سپ ؟دوب هدرك ىفرعم »متسه نم« ناونع
رواب ار وا ىاعدا نيا نايدـوهي ؟دنك تيهولا ىاعدا هكنآ زج ،ـدشاب تسناوت)ىم
...دنتشادرب اه)گنس سپ ،دنتشادنپ رفك ار نآ و دندركن

s¹ËUMŽ Ë U¼ÅÂU½

عظه يحيـىع كند، در موا شرود رعيسى قبل از آنكه مأموريت علنـى خـو
ت اشعياىاى حتقق نبود كه او برد. يحيى اعالم منوتعميد)دهنده اعالم شده بو

ا مهيااه خداوند ر«صداى ندا كننده,اى در بيابان، رنبى ٣:٤٠ آمده است : 
است منائيد.»ا راى خداى ما در صحرسازيد و طريقى بر

هتسجرب و مهم نادرم شيپاشيپ ًابلاغ نايدانم و نالوارق)شيپ ،نيمز قرشم رد
ىسك ىارب ار هار هك دنتشاد هفيظو و دندرك)ىم تكرح ناياورنامرف و ناهاشداپ لثم
و ىراوـمهان اب دمآ)ىم ـبقع زا هك ىمـاقم)الاو نآ ادابم ات ـدننك راومه ـديآ)ىم هك
وا زا دعب هك نآ هك دومن نايب ىنشور هب هدنهد ديـمعت ىيحي .دوش هجاوم ىتحاران
نم زا دعب هك نآ« نتفگ اب ىيحي .)١:٣٢ انحوي( تسا ادخ ،هّوهي دوخ ديآ)ىم
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نيا )١:٥١ انحوي( »دوب مدقم نم رب هك اريز ،تسا هدش نم زا شيپ ديآ,ىم
ىيحي ،دمآ ندرا هب ىسيع ماجنارس ىتقو .تسا هدرك نايب تحارص هب ار عوضوم
انحوي( تخانش)زاب ،دوب هتفگ نخس وا lهرابرد هك ىسك ناونع هب ار وا هدنهد ديمعت

ادخ وا !هدش هداد هدعو ايبنا بتك رد هك تسا هّوهي نامه ىسيع .)٠٣-١:٩٢
و »ادخ ّهـرب« ديزگرب دوعوم ـنيا ىارب ىيحي ـهك ىناونع لاح نـيع رد ىلو !تسا
ردپ ،رـسپ ىلو ،تسا ادخ ،اـدخ رسپ .)١:٩٢٬٤٣ اـنحوي( دوب »ادخ ـرسپ«
ديسر شوگ هب نـامسآ زا ىئادن ،داد ديمعت ار ىسيع ىيحي هك ىتقو اريز ،تسين

.)٣:٢٢ اقول( »مدونشخ وت زا هك ىتسه نم بيبح رسپ وت« :دومن مالعا هك
ىسك ـهب دناوت)ىم اهنت »اـدخ رسپ« ترابع هك دـنتسناد)ىم ىبوخ ـهب نايدوهي

رد شندش بولصم زا لبق بش ىسيع ـىتقو .تسا ادخ ًالماك هك دوش قالطا
تدنگوس هدنز ىادخ هب« :ديسرپ وا زا دنگوس اب مظعا)نهاك ،دوب هداتسيا هاگداد
)٦٢:٣٦ ىتم( »؟ىتسه هدنز ىادخ رسپ ،حيسم وت ايآ,،ىئوگب ام هب هك مهد,ىم
هاگنآ« :دسيون)ىم رـوط نيا ار ارجام هيقب ىتم .دومن دييـأت ار وا نانخس ىسيع و
هب زاين هچ رگيد !تفگ رفك :تفگ و دز كاچ ار دوخ نابيرگ مظعا,نهاك
دوب هدش دعاقتم وا .)٦٢:٥٦ ىتم( »ديدينش ار وا رفك هك لاح ؟تسا دهاش
ىناونع »ادخ رسپ« ناونع هك تسناد)ىم ىبوخ هب اـريز ،ديوگ)ىم رفك ىسيع هك
نايب ار تقيقح هكلب ،تفگن رفك ىسيع هك تسا نيا تيعقاو هتبلا .تسا ىهلا

.دنتفريذپن ار نآ نايدوهي ىاروش و مظعا)نهاك ىلو ،دومن
اقعى مسيحه هويت وفتند! حقيقت باشكوا پذيردانش اين حقيقت راما شاگر

دى بر آنها آشكار شـدهده و تا حدوقه زاز يكى دو سال پيش در ذهن آنهـا جـر
«تويىد: دان به عيسى گفتـه بـو شاگرlس پيشتر به منايندگى از هـمـهد. پطـربو

د كه برويم؟ سخنان«خداوندا نز (متى ١٦:١٦). نده»مسيح، پسر خداى ز
ده و دانسته,ايم كه تو مسيـحد تو است، و ما ايمان آورحيات جاودانى نـز

لسقتى پوتيب، وحنا ٦٨:٦-٦٩). به همين تر (يونده هستى»پسر خداى ز
د كهنگ در كنيسه,ها به اعالم اين پيام آغاز كر«بى,درد به مسيح ايمان آور

قتىد ولس بسيار شادى مى)كـر (اعمال ٢٠:٩). پوعيسى پسر خدا اسـت»
ميان ٣:٨).د (رود پسر خدا» خطاب مى)منوا «خوعيسى ر

ا كه درحنا نيز صدق مى)كند. او مى)گويد جـاللـى رد يواين نكته در مـور
حنا ١٤:١). او در ابتدا بـاد (يوندگى عيسى ديد، جالل پسر يگانه پـدر بـوز

«در ابتدا با خداحنا ١:١-٢). او همان «كلمه»اى است كه ل يود (اوپدر بو
حنـاد» (يود، بلكه «كلمه خدا بـوحنا ١:١-٢). او نه تنها با خـدا بـو (يوبود»

د.نه بوهيت مسيح اين گوى نسبت به الوحنا و ديدگاه قاطع و١:١). باور يو
د ٧٠٠ سال پيش از ميالد به آن شهادت دادهه كه اشعياى نبى حدوّجالل يهو

حنا ٣٩:١٢-٤١). هدف اصلىد (اشعيا ٦؛ يوى جز جالل مسيح نبود چيزبو
«عيسى، مسيح و پسرد كه به ما تفهيم منايد كه شنت اجنيلش اين بوحنا از نويو

حنا ٣١:٢٠). (يوخدا است»
اى عيسى مسيح برًند» نيز كه غالبا «خداوlد خدا است. كلمهپسر خدا، خو

قتى عهد)عتيقاجنام وساندن اين معنى مى)باشد. سـرد، به جهت ربكار مى)رو
Kyriosنانى ه يواژه از وّى يهو عبرl كلمهlجمهاى ترجمه شد، برنانى تربه زبان يو

شته شد همين كلمـهنانى نـوديد. در عهد)جديد نيز كه به زبـان يـواستفاده گـر
Kyriosفته است. كلمه)اى كـهند» مى)گوييم بكـار ره)اى كه ما «خداواژاى و بر

فته است! ايـنند عيسى مسيح نيز بـه كـار راى خداوفته،) بـره بكار راى يهـوبر
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ساله به رlن كه عيسى خدا است. نويسنـدهاى ما عجيب نيست چـوع برضومو
ند عيسى مسيح مى)نويسـد:د خداود در مورمور داول از مزانيان با نقل)قـوعبر

مور ٦:٤٥-٧).انيان ٨:١؛ مز(عبر«اى خدا، تخت تو تا ابداالباد است» 
ند و نويسندگانه دارّه به يهواين آيه يكى از بسيار آيات عهد)عتيق است كه اشار

ن زير ازاجعه به متـوده)اند. با مـرا به عيسى مسيح اطـالق منـوعهد)جديـد آن ر
نه ازعت ببينيم كه چگوانيم به سركتاب)مقدس و مقايسه آنها با يكديگر مى)تو

ان «خدا» صحبت شده است:عيسى مسيح به عنو
نتيان ٩-١٠؛ل قراعداد ٥:٢١-٦ و او

«اى خداى من... تو همان هستى و سال,هـاى تـو متـام نـخـواهـد شـد»
انيان ١٠:١-١٢).مور ٢٤:١٠٢-٢٧ و عبر(مز

حنا ٣٩:١٢-٤١).ت» (اشعيا ١:٦-١٠ و يوه صبايو«پادشاه، يهو
ميان ٣٣:٩).ت» (اشعيا ١٣:٨-١٤ و روه صبايو«يهو

«خداى قادر مطلق» (اشعيا ١:٩-٦ و متى ١٤:٤-١٦).
ند» (مالكى ١:٣ و متى ١٠:١١).«خداو

ميان (رو«خداى مافوق همه»ا لس نيز از اينكه عيسى رتيب، پوبه همين تر
 (تيطس ١٣:٢) بنامد، ابـائـى«خداى عظيم و جنات دهـنـده مـا»٥:٩) و 

م (دو«فيض خداى ما و عيسى مسيح خداوند»اتى نظير لس با عبارد. پوندار
لس به ما مى)گويدد. پوهيت مسيح صحه مى)گذارنيكيان ١٢:١) بر الوتسالو

د خريده است» (اعمال ٢٨:٢٠) و تا آجنا پيشن خوا «با خـوكه خدا كليسا ر
ند عيسى مسيح ساكن استهيت در جسم خداود كه مى)گويد متامى الومى)رو

لسيان ٩:٢ آمده اسـت،نانى است كه در كـومتند يوو اين همان كلمـات قـدر

كـنى الوهيت سـا«در وى از جهت جسم، متامـى پـرآيه)اى كه مى)گويـد: 
د شخص عيسى مسيحه در مورغم متام شك و شبهه)هائى كه امروز على)راست.»

د كسى كه به اودان در مورالن و شاگرسوشنى پيدا است كه رد، به رود دارجوو
ى داشتند. پسر،ل)ناپذيرلزايمان داشتند و از او سخن مى)گفتند چه يقيـن تـز

مى خدا است كه پدر خدا است.لى خدا است و به همان مفهوپدر نيست، و
مانىد زد و منكر آن بوال مى)برا زير سؤهيت مسيح رع الوضوشخصى كه مو

ع مى)بايست بـاضوهيت مسيح حقيقت داشته باشد، ايـن مـوگفت: «اگر الو
ستش در پاسخ او گفت: «اگر توات ممكن بيان مى)شد.» دوشن)ترين عباررو

اى بيان و تفهيـم آن بـها تعليم مـى)دادى بـرا باور داشتـى و آن راين حقيـقـت ر
اب داد: «مى)گفتم كه عيسـىدى؟» جوان از چه كلماتى استفاده مـى)كـرديگر

 از كلماتى استفادهًستش به او گفت: «تو دقيقامسيح خداى حقيقى است.» دو
اوستاجع به پسر مى)گويـد: حنا ردى كه در كتاب)مقدس آمده است. يـوكر

حنا ٢٠:٥).ل يو» (اوخداى حق و حيات جاودانى

U¼ÅvÖó¹Ë

جه به اين حقيقت كه عيسى خدا ناميده شده، جاى تعجب نيست كهبا تو
نه در اشعيااى منـوگى)هاى خاص خدا به او نسبت داده شده)اند. برببينيم ويـژ

 و «من اول هستم و من آخر هستم»ه مى)گويد:ّانيم كه يهو٦:٤٤ مى)خو
«من الn و ياء و ابتدا و انتها و اول وعيسى نيز در كتاب مكاشفه مى)گويد: 

لىلى و ابدى است و عيسى نيـز ازه ازّ (مكاشفه ١٣:٢٢). يهوآخر هستم»
ه است: او خدا است.ّشنى پيدا است كه عيسى يهوابدى است. پس به روو
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ناپذير است (مالكـى ١٦:٣) وتيب، مى)دانيم كه خدا تغيـيـربه همين تـر
«عيسى مسيح ديروز وان به عيسى مسيح با دانسنت اينكه پسر خدا، ايمان)دار

مىى و دلگـرارانيان ٨:١٣)، اميـدو(عبـرامروز و تا ابداالباد همـان اسـت» 
قتى به متام جهان مى)رويم تا اجنيلد، و ما ومى)يابند. خدا همه)جا حضور دار

«اينكت مى)بخشد: ت و جسارّعظه كنيم، عيسى با اين سخنان به ما قوا مور
 (متى ٢٠:٢٨). حضـوراه شما هستـم»ه تا انقضاى عالم هـمـرمن هر روز
دانش داد تصريح شده اسـت:عده)اى كه به شاگـراگير او نيز در ودائمى و فـر

«هر جا كه دو يا سه نفر به اسم من جـمـع شـونـد، ,آجنـا در مـيـان ايـشـان
اند (متى ٢٠:١٨). خدا قادر مطلق است و عيسى مسيح نيز مى)توم»حاضر

 (فيلپيان ٢١:٣).داند»ا مطيع خود بگر«بر حسب عمل قوت خود، همه چيز ر
د مسيح مصـداقشنى در مـورگى نيز بـه روخدا داناى مطلق است و ايـن ويـژ

حنا ٢٤:٢-٢٥). اواند (يوا بخوب انسان)هـا راند افكار و قلود. او مى)تودار
حنـاد (يواهد كرا تسليـم خـو مى)دانست كه چه كسـى او رًاز همان ابتدا دقيـقـا

د (مـتـىسـتـاخـيـز خـوگ و رئـيـات مـر٧٠:٦-٧١؛ ١٠:١٣-١١). او جـز
قا ٣١:٢٢-د (لوئى كر پيشگوًا دقيقاى رگشت وس و باز٢١:١٦) و انكار پطر

اهد گذشت (مكاشفه ٢:٢). با متام٣٤). عيسى مى)داند كه در كليسا چه خو
«هيچك است: قابل درى دست نيافتنى و غيراز كامل شخص وصاف، راين او

ا منى,شناسد جز پسر»ا منى,شناسد جز پدر، و هيچ كسى پدر ركسى پسر ر
(متى ٢٧:١١).

قـس (مرد؟»ا بيامرز«غير از خداى واحد كيست كه بتواند گنـاهـان ر
ند، گناهان«اى فرزج گفت: د مفلولى عيسى نيز با اقتدار به آن مـر٧:٢)، و

«چنـان كـهار شده صيه و اصـرقس ٥:٢). و به مـا تـو (مرتو آمرزيـده شـد»
لسيان ١٣:٣). چه كسى جز (كوا آمرزيد، شما نيز چنين كنيد»مسيح شما ر

د بهجود و با اين وگاه بوستى به اين حقيقـت آس به درس است؟ پطرخدا قدو
س» ناميد (اعمـال ٢٧:٢).ا «آن قدومور ١٦ با شادمانى عيسـى رنقل از مـز

ه بهّه كنيم. در اشعيا ٢٣:٤٥، يهوانى از اين دست اشاراود فرارانيم به مومى)تو
انو پيش من خم خواهد شد و هر زبان«هر زگند ياد مى)كند كه د سوذات خو

احت مى)گويدى ديگر عهد)جديد نيز به صر و از سود»به من قسم خواهد خور
انوئى... خم«تا به نام عيسى هر زد اهد منواز خوافرا چنان سركه خدا، مسيح ر

 (فيلپيـانار كند كه عيسى مسيـح، خـداونـد اسـت...»شود و هر زبانى اقـر
مى)خوريم: آنچهاتى در كالم خدا برها به چنين عبارها و بار١٠:٢-١١). بار

ّهد. عيسى، يهود عيسى مصداق داره صادق است، تنها در مـورّد يهودر مور
د عيسـى نـيـز صـدقان گفـت در مـورد خدا مـى)تـواست! آنچه تـنـهـا در مـور

اه داد.د رمى)كند.)مسيح خدا است! ديگر نبايد هيچ شك و شبهه)اى به خو
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د عيسى گفته شده است:د در مورجوا آفريد؟ و با اين وچه كسى جهان ر
حنا (يو او آفريده شد»g او آفريده شد... جهان به واسطهg«همه چيز به واسطه

لسـيـان (كواى او آفريـده شـد»ا كه همه چـيـز در او و بـر«زير١٠٬٣:١). 
.(١٦:١-١٧

ا نظم بخشيده بر آن سلطنت مى)كند؟ و حال مى)بينيـمچه كسى كائنات ر
لسيـان (كـود»«در وى همه چيـز قـيـام دارد عيسى گفـتـه شـده: كه در مـور
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 اوg موجودات بوده و به وسيلـهg قوت خود حامل همـهg «به كلمه١٧:١). او
دانش اعالم كندانست به شاگـرانيان ٣:١). او مى)تو (عبـرا آفريد»عالم,ها ر

 (متى ١٨:٢٨).مين به من داده شده است»ت در آسمان و ز«متامى قدركه 
ى منايد؟ با اينا داورنده كند و دنيا را زدگان راند مرچه كسى جز خدا مى)تو

«ساعتى مى,آيد كه در آن جميع كسانىانيم: د عيسى مى)خود در مورجوو
ا خواهند شنيد و بيرون خواهند آمد. هركه در قبور مى,باشند، ,صداى او ر

د، به جهتاى قيامت حيات، و هر كه اعمال بد كرد، بركه اعمال نيكو كر
ى مسيح ما بايد پيش مسند داورlحنا ٢٨:٥-٢٩). «همـه (يوى»قيامت داور

ا بهند عيسى مسيح اين حقيقـت رنتيان ١٠:٥). خداوم قرحاضر شويم» (دو
مين، شبانانق زده است. در مشرها تشريح منوسفندان و بزشنى در مثل گورو

اقاتى پيش مى)آيد كه بايد آنها رلى اوند و هم بز، وسفند دارد هم گو خوlدر گله
lاهد آمد و همـهد خود كه در جالل خـواز هم جدا كنند. عيسى اعـالم مـى)دار

ا از همديگر جـدا «آنهـا رد و اواهد كـرد جمع خـوا در حضور خـوملت)هـا ر
 (متى ٣٢:٢٥).ها جدا مى,كند»ا از بزمى,كند، به قسمى كه شبان ميش,ها ر

اند چنين كند؟چه كسى جز خدا مى)تو
د عيسـىجودانى ببخشد؟ با ايـن واند حيات جاوچه كسى جز خدا مى)تـو

حنـا (يـو«من به آنها حـيـات جـاودانـى مـى,دهـم»د: مود فـرم خواجع بـه قـور
ستد؟ اما عـيـسـىا بفرح)القـدس راند رو٢٨:١٠). چه كسى جز خـدا مـى)تـو

حنا ٧:١٦). چه كسى جـز خـدا (يوستـم»د شما مى,فـرا نز«او رمى)گويـد: 
ا«مسيح نيز كليسا رلس مى)نويسد: د؟ اما پوا مقدس سازد رم خواند قومى)تو

ا به غسل آب به وسيله كالماى آن داد تا آن را برمحبت منود و خويشنت ر

ى هستند كه فقط (افسسيان ٢٥:٥-٢٦). امـورطاهر ساخته،,تقديس منايد»
اند عيسى مسيح نيز همين اعمـال رلى خداوا اجنام دهد، واند آنها رخدا مى)تو

اجنام مى)دهد. او بايد خدا باشد.
ساند.ى مى)را به همين نتيجه)گيرمين نيز ما رسخنان و اعمال عيسى بر اين ز

دند:ت آغاز مى)كرا با اين عبارد رانيم كه انبيا پيام خوتاسر عهدعتيق مى)خودر سر
دىى نيز اقتدار منحصر به فـرقتى عيسى آمد تعاليم و و«خداوند مى,گويد...»

حناامى)داشت (متى ٢٨:٧-٢٩؛ يوت وا به تعجب و حيرندگان رداشت و شنو
دند كه اكثـرده بودى عادت كر٤٥٬٣٢:٧-٤٦). آنان به تعاليم كاتبـان يـهـو

دند. عيسى ماننـدل از نويسندگان مشهور مى)منـوف نقل قوا صرد رقات خواو
د، و در عين حال مانند انبيا نيز سخن منـى)گـفـت. او بـهآنها صحبت منى)كـر

 (متى ١٨:٥،«من به شما مى,گويم»د تعليم مى)داد و مى)گفت: اقتدار خو
هيتفتار بيانگر ادعاى الواقع، اين رد و موارى موه...) در بسيار٢٢٬٢٠ و غير

ن خدا سخن مى)گفت.د. او چوبو
قسج مى)شدند (مرده آنها خارا خطاب منواح پليد ربه همين طريق نيز ارو

دى،ان يهـوق جن)گيرق و براسم پيچيده و پـر زر٢١:١-٢٧). بر خالف مـر
ماناج دريا فرد! او به بادها و امـود كالمى بر زبان بيـاوراى عيسى كافـى بـوبر

قس ٤١:٤). او با نابينايان صحبتدند (مرمى)داد و آنها از او اطاعت مى)كر
تايان سخن مى)گفت و قدرمى)يافتند و با ناشنوا بازد رد و آنها بينائى خومى)كر

قس ٣٤:٧-٣٥). به كـالم اودند (متى ٢٧:٩-٣٢؛ مـرشنيدن پيدا مـى)كـر
حنانده مى)شدند (يودگان زان شفا مى)يافتند و مرامان مى)شدند، بيمارلنگان خر

ن خدا سـخـنقـس ٤١:٥-٤٢). او چـوقا ١١:١٧-١٩؛ مـر٨:٥-٩؛ لـو
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دند در حضوردند، احساس مى)كرات او بومى)گفت و كسانى كه شاهد معجز
ات او بيانگر هويتقا ٢٥:٥-٢٦؛ ١٦:٧؛ ٤٣:٩). معجزخدا هستند (لو
ات«عيسى معجزشت اخر اجنيلش نوحنا در اوا همان طور كه يواو هستند، زير
دان منود كه در اين كتاب نوشته نشد. ليكن ايـنگرد شاديگر بسيار نز

قدر نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسى، مسيح و پسر خدا است و تا ايمان
حنا ٣٠:٢٠-٣١).(يوده، به اسم او حيات يابيد» آور

vN1« g²ÝdÄ

ستيدن او اشتباه نيست. كتاب)مـقـدس بـه مـااگر عيسى خدا بـاشـد، پـر
د. درا كرد، بلكه بايد اين كار رستش منوا پران مسيح رد كه نه تنها مى)تومى)آموز

شتگان خدا او«جميع فرند عيسى مسيح است كه امر شده است: د خداومور
ىه بيشماردند. گروا كرانيان ٦:١) و آنها نيز اين كار ر (عبرستش كنند»ا پرر

«و به آواز بلند مى,گويند: مستحقد تخت مسيح در آسمان مى)ايستند داگرگر
ام و جاللكره ذبح شده كه قوت و دولت و حكمت و توانائى و ااست بر

مين متحد شده هم)صـدام او بر ز (مكاشفه ١٢:٥). آنها با قـوكت بيابد»و بر
ا از گناهان ماا محبت مى,منايد و ما را كه ما ر«مر او رد: اهند آورخوفرياد بر

د خدا و پدر خود پادشاهان و كهنه ساخت،ا نزبه خون خود شست، و ما ر
 (مكاشفه ٥:١-٦).ا جالل و توانائى باد تا ابداالباد. آمين»او ر

هب هك دنراد)ىم زاربا حيسم هب ار دوخ شتسرپ و شياتس تهج)نيدب نايحيسم
»دـنناوخ,ىم ار حيسم ىـسيع دنوادخ مان« هك دنا)هـدش هتخانش ىنـاسك ناونع
تسا نيا رب ادخ lهدارا اريز ،دننك)ىم شـتسرپ ار ىسيع اهنآ .)١:٢ نايتنرق لوا(

انحوي( »دنراد,ىم ـتمرح ار ردپ هك نانـچمه ،دنرادب تمرح ار رـسپ همه« هك
اعد حيسم روضح هب دوخ گرم تاظحل رد نافيتسا هك دوب ببس نيدب .)٥:٣٢
،رسپ مان رد دياب)ىم ناراد)ناميا هك تسا ليلد نيا هب .)٠٦-٧:٩٥ لامعا( دومن
ـنيدب و .)٨٢:٩١ ىتم( دـنباي ديـمعت ،سدقلا)حور و رـدپ مان رد هك ناـنچمه
زا ،درك اعد شا)هلاسر ناگدنناوخ تهج هب لوسر سلوپ هك ىماگنه تسا تهج
و دنوادخ ـحيسم ـىسيع ضـيف« :تفگ هدـومن تكرب بـلط اهنآ ىارب ـدنوادخ
ناـيتنرق مود( »ـنيمآ .دـاب امش ـعيـمج اب سدـقلا,حور تكارش و اـدخ تـبحم

و ردپ هك ىموهفم نامه هب تسرد ،تسا ادخ حيسم ىسيع دنوادخ .)٣١:٤١
.دنتسه ادخ ،سدقلا)حور

ماىايت شده داستان «توقايعى كه در اناجيـل روترين ويكى از تأثير گذار
ندها زد رخاست، او خـودگان برند ما از مرى كه خداوشكاك» است. در روز

هاى بسته با يكديگر جمع شدهانش كه در پشـت درسان و گريزدان تربه شاگر
د، در آجنا حضور نداشت،دان بوما كه يكى از شاگرلى تودند، نشان داد. وبو

د وا باور نكرف آنها را ديده)ايم» حرند ردان به او گفتند «خداوقتى شاگر وًو بعدا
ا نبينم و انگشت«تا در دو دستش جاى ميخ,ها رد: عكس)العملش اين بو

ا بر پهلويش ننهم، ايمـانم و دست خـود را در جاى ميخ,ها نگـذارخود ر
حنا ٢٥:٢٠). (يود»نخواهم آور

«بعد از هشـت روز بـازح مى)دهـد: نه شـرا اين گـوحنا بقيـه داسـتـان ريو
گاه عيسىها بسته بود كه نادان با توما در خانه,اى جمع بودند و درگرشا

آمد و در ميان ايستاده، گفت: سالم بر شمـا بـاد! سـپـس بـه تـومـا گـفـت:
ا بياور وا ببين و دست خود را به اينجا بياور و دست,هاى مرانگشت خود ر
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بر پهلوى من بگذار و بى,ايمان مباش، بلكه ايمان,دار. تو ما در جـواب, وى
حنا ٢٦:٢٠-٢٨). (يوگفت: اى خداوند من و اى خداى من!»

د و به او نگفت كه چنيناض نكرما اعترت)انگيز تواف حيرعيسى به اين اعتر
ستش است،ى نسبت به او كفر است و تنها خدا شايسته پرات ستايش)آميزعبار

«اى توما بعد از ديدمن ايمانفت و به او گفت:  پذيرًا كامالبلكه ستايش او ر
حنا ٢٩:٢٠). او به (يودند»دى؟ خوشا به حال آنانى كه نديده ايمان آورآور
تدن است. عبارمه ايمان)دار بـوهيت او الزشنى نشان داد كه ايمان به الـورو

انستشى متام ايمان)داراف پره نيز اعترند من و اى خداى من» امروز«اى خداو
ع اصلى ايمان آنان مى)باشد. در ايمان به مسيـحضواقعى است و عيسى موو

«خداى عظيمان ا به عنواست كه آنها جنات يافته)اند (اعمال ٣١:١٦) و او ر
 مى)شناسند (تيطس ١٣:٢).و جنات,دهنده ما عيسى مسيح»

بستند، از اين مضـطـره مى)پرا به اين شـيـوان به مسيح كـه او رايمـان)دار
حنـا (يوگتـر اسـت»«پدر از مـن بـزردشان گفتـه اسـت: ند كه مـعـبـومنى)شـو

لى و ابدى كه با پدر يـكـى٢٨:١٤)، بلكه از اين در عجبند كـه آن خـداى از
اند چنيـننه مى)تـوديد، چگـوتى گـراست، انسان شد و متحمل چنـان حـقـار

د و از ديدگاه انسانى چنين گفت. انسان بوًد. او حقيقتاسخنانى بر زبان بياور
ا كهد زيرد، پسر خدا بود كه)به طريقى منحصر به فرد، او انسانى بوجوبا اين و

از است.مين رگ هستى است و اين دواز بزرلين رد. تثليث او خدا بوًاو حقيقتا
د كه انسانيتمند كتابى جداگانه است. كافى است گفته) شـوع نيازضواين مو

اقعـى اوهيت وجب كاهش الـوجه مـوند عيسى مسيح به هـيـچ واقعى خـداوو

«در وى از جهت جسم متامىل مى)شنويم: سولس رد. بار ديگر از پومنى)شو
لسيان ٩:٢). (كوكن است»ى الوهيت ساپر

احد است و جز او خدائى نيست.سيده)ايم؟ ديديم كه خدا وپس به كجا ر
ند عيسى مسيح، پسر، خدا است.ديديم كه «پدر» خدا است. ديديم كه خداو

ديدى در اين نداريم كه اين دو متمايز هستند: پدر، پسر نيست و پسر،هيچ تر
لى دو شخص هستندد، ود ندارجوپدر نى. با اطمينان مى)دانيم كه دو خدا و

كه خدا مى)باشند.
هاجع به دو شخص، بلكه دربـارجمه شده نـه ر كه تثليث تـرl Trinityكلمه

ليانتو مشتق شده كه ترtrinitas التينى lسه شخص است. اين اصطالح از كلمه
د. دشـمـنـان ايـمـان مـسـيـحـى وم ابـداع منــون دواخـر قـرتـاژ در اواهـل كـار

ا مى)پيچاندند و حتريw كتاب)مقدس رlان، جمالت و تعاليم سادهبدعت)گذار
ا درگ كتاب)مقدس رد تا اين حقيقت بزرم شد كلمه)اى پيدا شودند و الزمى)كر

فليس اهلد خالصه منايد كه خدا «يك در سه» و «سه در يك» است. تئـوخو
ده به همين معنى استفاده كـرtriasنانىه يواژانطاكيه در سال ١٨٠ ميالدى از و

ارش الهيدانان قـرد پذيرليان،) بيشتر مـورتولى اصطالح جديد التين تـرد، وبو
جمه)هاى آن [از جمله اصطالح و ديگر معادل)ها و ترTrinityفت. پس كلمه گر

اى تشريحسى] كلمه)اى كتاب)مقدسى نيست، بلكـه بـر«تثليث» در زبان فـار
د. كليساشنى در كتاب)مقدس تعليم داده شده، به كار مى)روحقيقتى كه به رو

ده است. بنابر اين دو يا سـها بكار برنيز از سال ٢٢٠ بعد از ميالد اين كلمه ر
د، بلكه سه شخص هستند كه خدا مى)باشند: پدر، خدا است،د ندارجوخدا و
ح)القدس، خدا است.ند عيسى مسيح، پسر، خدا است و هم)چنين روخداو
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انح)القدس «شخص» نيست. عنوعده زيادى هستند كه تصور مى)كنند رو
انگ ايده شخص رد بى)درند ما عيسى مسيح بكار مـى)رواى خداو«پسر» كه بر

ح خدا» چنين ايده)اىح)القدس» و «رود عناويـن «رولى در مورالقا مى)كند،)و
گزح)القدس هرلى روت انسان به ميان ما آمد، ود. پسر خدا در صورد ندارجوو

هدر قالب شخصى و جسمانى ظاهر نشده است. بسيار ساده است كه دربـار
ذى از جانب خدا است و نيرو يا نفوًفانه بينديشيم كه او صرح)القدس اين گورو

ا تقـويـتد كه اين تـصـور رد دارجـونى در كتاب)مـقـدس وى ديگر مـتـواز سـو
ان «نسيم» يا «دم» ياح)القدس به عنونه بخش)هايى كه از رواى منومى)بخشد: بر

دنه خوبـى در ايـن مـورقيال ١:٣٧-١٤ منـود (حـزت» صحبت مـى)شـو«قـدر
ح)القدس مى)گويد، روlهلى با نگاهى كلى به آنچه كتاب)مقدس درباراست). و

مىاستى «شخص» است و به همان مفهوح)القدس به رشنى مى)بينيم كه روبه رو
د از آن دو متمايزجود و با اين وهيت داركه پدر و پسر خدا هستند، او نيز الـو

مى)باشد.
ح)القدس مى)بينيم كه او مانند يك شخص عمل مى)كند.ص رودر خصو

جه مى)شويدحنا بيندازيد، متواگر تنها نگاهى به باب)هاى ١٤ الى ١٦ اجنيل يو
دن شخصى سخن مى)گويد كه سـاكـن مـى)شـوح)القدس چـوكه عيسـى از رو

ى مى)كند (٢٦:١٤)، شهادت مى)دهـد(١٧:١٤)، تعليم مى)دهد و يادآور
د، سخـنم مى)كند (٨:١٦)، هدايت مـى)كـنـد، مـى)شـنـو(٢٦:٢٥)، ملـز

ذمى)گويد، نشان مى)دهد و جالل مى)دهد (١٣:١٦-١٤). هيچ نيرو يا نفو
ى از عهد)جديـدن ديگرهائى نيست. در مـتـومحضى قادر به اجنام چنيـن كـار

نتيان ١٣:٢)،ل قرقا ١٢:١٢؛ اوح)القدس تعليم مى)دهد (لوانيم كه رومى)خو
شهادت مى)دهد (اعمال ٣٢:٥)، سخن مى)گويد (اعمال ٢٩:٨؛ ٢٥:٢٨؛

ستنـدت به خدمت مى)كند (اعمـال ٢:١٣)، مـى)فـرانيان ٢٧:٣)، دعوعبـر
(اعمال ٤:١٣)، از اعمال خاصى نـهـى مـى)كـنـد (اعـمـال ٦:١٦-٧)، از

ميان ٢٦:٨)،ميان ١١:٨)، شفاعت مى)كـنـد (رواند (رومى)خيزدگان بـرمر
د، جستجو مى)كـنـد،ميان ١٦:١٥)، آشكـار مـى)سـازتقديس مى)كـنـد (رو

هاى ديگر اجنام مى)دهد كـهى كارنتيان ١٠:٢-١١) و بسيـارل قـرمى)داند (او
مى)آيد.فقط از عهده يك شخص بر

صيwگى)هاى تون شخص عمل مى)كند، بلكه ويژح)القدس نه تنها چورو
ح)القدس گفته شدهد روكننده شخصيت به او نسبت داده شده است. در مور

نتيانل قراده (اوميان ١٦:٨)، ارحنا ٢٦:١٤؛ ٢٦:١٥؛ روكه او دانائى (يو
د (اشـعـيـا ١٠:٦٣؛ افـسـســيــان ٣٠:٤). اگــر١١:١٢) و احـســاس دار

لسد، آيا پوت و اقدام خدا» مى)بوصيw «قدراى توشى بر روًفاح)القدس صررو
ميان ٣٠:١٥). اگرح)القدس» صحبت كنـد؟ (روانست از «محبت رومى)تو

ان گفت كه خدا فكرد، آيا مى)تـوهيت نبوح)القدس شخصى متمايز در الـورو
غ بگويدانست به او درونه انسان مى)توميان ٢٧:٨). چگوا مى)داند؟ (روح ررو

ا امتحان كند (اعمال ٩:٥)، در مقابل او ايستادگى منايد(اعمال ٣:٥)، او ر
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مت منايدا بى)حرد (افسسيان ٣٠:٤)، او رن سازا محزو(اعمال ٥١:٧)،) او ر
قيالاند (حزا بخوانيان ٢٩:١٠)، به او كفر بگويد (متى ٣١:١٢)، او ر(عبر

هائى با يكفتارانست چنيـن رد؟ چه كسى مى)تو٩:٣٧) اگر او شخص منى)بو
ى فاقد شخصيت اجنام دهد؟نيرو

انستندالن مى)تـوسود، آيا رذ مى)بو يك نيرو يا نفـوًفاح)القدس صـراگر رو
(اعمال ٢٨:١٥)؟ اگر پدر و«روح,القدس و ما صواب ديديم...» بگويند: 

دنه ممكن بـوح)القدس شخص نـيـسـت، چـگـوپسر شخص هسـتـنـد امـا رو
ح)القدس» تعميد يابند (متى ١٩:٢٨)؟تعميديافتگان «به اسم پدر و پسر و رو

 به معنى «نيـرو»ًفـاح» صر «روlل كند؟ اگر كلمـهانست متحـوحال ، آيا مى)تـو
گشت...»«عيسى به قوت روح به جليل برد كه د گفته شواست، آيا ممكن بو

lلـهح دو مقـوت روح و قدرقا ١٤:٤)؟ نكته كلـى ايـن آيـه آن اسـت كـه رو(لو
ت نيست. هميندش قـدرلى خود وت دارح)القدس قدرجداگانه هستنـد. رو

د (نظيرى از آيات كتاب)مقدس بيان منود شمار ديگران در مورا مى)توع رضومو
ات ر قدرlنتيان ٤:٢) كه اگر كلمهل قرميان ١٣:١٥؛ اواعمال ٣٨:١٠ و رو

اهند شد.ح بگذاريد، بى)معنى خوبه جاى رو
جمه شدهح» ترنانى كه «رو يـوlهاژشته شد و ونانى نوعهد)جديد به زبان يـو

pneumaنانيـان  است كه اسم خنثى مى)باشد، يعنى يـوpneumaا نه شخص ر
شخصى «آن»، با ايننث، بلكه ضمير غيرمذكر مى)پنداشتند و نه شخص مو

،pneumaه، عيسى به ضمير خنثىحنا ٬٧:١٦ ٬٨ ١٤٬١٣ و غيرد در يوجوو
ت ديـگـر مـطـابـق دسـتـور زبـانه مـى)كـنـد بـه عـبــاربـا ضـمـيـر مـذكـر اشـار

ا با ضمير «آن» خطاب كند، نه با ضمير «او»). عيسىح رنانى،)مى)بايست رويو

ح )القدس «شخص»احت به ما نشان بدهد كه رواهد به صرتيب مى)خوبدين تر
ح)القدس با نام «تسلى دهنده» (يااست و نه «شيئ». در عين حال عيسى از رو

حنا ٢٦٬١٦:١٤؛ ٢٦:١٥؛ ٧:١٦). اگر«مدافع») سخن مى)گـويـد (يـو
انستندى منى)تود،) به احتمال قـوذ مى)بوعى نيرو يا نفو نام نوًفاح)القدس صررو

عده داد كه بعد ازدانش وجمه كنند. عيسى به شاگـرا به «تسلى دهنده» ترآن ر
ى كهست به همان نحـود، دراهد بوك ايشان،)اين تسلى دهنده با آنـان خـوتر

ح)القدس بايستى همانندشنى پيدا است كه رود. به رومانى با ايشان بودش زخو
شن و بديهى است كـه عـيـسـى ود عيسى شخص باشـد. هـمـچـنـيـن روخو
ح)القدس از يكديگر متمايز مى)باشند.رو
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ستد تـاا كه او مى)فرد كه شخصـى رعيسى خدا است و تعجب)آور مـى)بـو
نهد، چگوح)القدس خدا منى)بوى باشد. اگر رود وجانشينش باشد، كمتر از خو

دان باشد؟د، او نيز با شاگردانش بود مسيح با شاگرانست آن چنان كه خومى)تو
د (افسسياند دارجوح» ود. «يك رودان بودر حالى كه او همانند عيسى با شاگر

هـيـتاى نـشـان دادن الـوشن بـرى رو٤:٤) و عهـد)جـديـد چـهـار خـط فـكـر
ى هستندط فكر مشابه خطوًائه مى)دهد. اين ايده)ها دقيقـاح)القدس به ما اررو

ه نيز متقاعدده تقويت مى)بخشند و به همان اندازا تصديق منوهيت مسيح ركه الو
كننده مى)باشند.

فته)اند. او خدا نامـيـدهح)القدس به كـار راى رول اينكه نامهاى خـدا بـراو
ائيل خداونـد«بنى,اسـرانيم كه ج ٧:١٧ مى)خـونه در خروان منوشده، به عنـو
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د وه داراقعه اشـارمور ٨:٩٥-٩ به اين و مزدند...»ا امتحان كر[يعنى يهوه] ر
اا سخت مسازيد... چون اجداد شـمـا مـر«دل خود ردر آن خدا مى)گويـد: 

د، كلماتانيان ٧:٣-١١ نقل مى)شومور در عبرقتى اين آيات مز ومودند.»آز
ت ديگر،ح)القدس است. به عباره» روّحاكى از اين است كه منظور از «يهـو

مايش شد- كسىا آزه)اى كه در صحرمور صحبت مى)كند -يهوخدائى كه در مز
ح)القدس نيست.جز رو

ا در اشعيا ٨:٦-٩ مى)بينيم. در اينجا اشعيا صداىع رضومشابه همين مو
مانى پـس از آن،تاه زكـوستم؟...» ا بفـر«كه رسد: د كه مى)پـرا مى)شنـوه رّيهو
«برو و به اين قـومگزيد تا پيامبر او بـاشـد: ا با اين كلمات بـره، اشعيـا رّيهو

ددازل از اين آيات مى)پرلس در اعمال ٢٥:٢٨-٢٧ به نقل قوقتى پو وبگو...»
ح)القـدساين روده كه با اشعيا سخن گفت، بنابـرح)القدس بـومى)گويد كه رو

ميا ٣٣:٣١ان با مقايسه ارا مى)توه است. او خدا است. همين تعليم رّهمان يهو
ارس با اصرخت. به همين دليل است كه پطرانيان ١٥:١٠-١٦ نيز آموبا عبر

غ گفنت به خدا است (اعمال دروlلهح)القدس به منزغ گفنت به رومى)گويد كه درو
ح) خدا با ساكند كـه روار دارلس هم اصر٣:٥-٤). بدين جهت است كه پو

نتيان ١٦:٣-ل قرا تبديل به معبد خدا مى)كـنـد (اوشدن در انسان، بـدن او ر
١٧؛ ١٩:٦).

ح)القدس نيزگى)ها و صفات خدا به رومين استدالل اين است كه ويـژدو
دان گفـت، در مـورد خدا مـى)تـونسبـت داده شـده)انـد. آنـچـه تـنـهـا در مـور

ممكنى غيرد، چنين چيزد خدا نبوح)القدس نيز گفته شده است! اگر او خورو
ابدى نيست، بالى ود كافى است: كسى جز خدا ازد. چند مثال در اين موربو

ح)القدس نسبت داده شده است.انيان ١٤:٩ اين صفت به رود در عبرجواين و
دقت و همه)جا حـضـور دارح)القدس هـمـه)وس است. روح)القدس، قـدورو

ح)القدس داناى مطلق است (اشـعـيـا ١٣:٤٠-مـور ٧:١٣٩-١٠). رو(مز
ح)القدس بر اجنام هـرميـان ٣٤:١١). رونتيـان ١٠:٢-١١؛ رول قر١٤؛ او
ميـان ١٩:١٥). ايـننتيـان ١١:١٢؛ رول قـراده كند قـادر اسـت (اوآنچـه ار

ند، در حالى كه همان طور كه ديديـمد خدا مصداق دارگى)ها تنها در مورويژ
ح)القدس خدا است.ح)القدس نيز صادق هستند. رود رودر مور
ح)القدس نسـبـت دادهمين استدالل اين اسـت كـه اعـمـال خـدا بـه روسو

د اليهو (يكـى ازجوشده)اند. آيا آفريننده انسان كسى جز خدا است؟ با ايـن و
 قادرgا آفريده است و نفـخـه«روح خدا مرانست بگـويـد: ب) توستان ايـودو

اندب ٤:٣٣). چه كسى جز خدا مـى)تـو (ايونده ساخته اسـت»ا زمطلق مـر
ات منايد؟اند معجزا كه آفريده حفاظت كند؟ چه كسى جز خدا مى)توكائناتى ر

ً)حاا روه)اى به گناهكار ببخـشـد و او راند طبيعت تـازچه كسى جز خدا مى)تـو
نده كند؟ا زدگان رانست مراهد تواند و خود؟ چه كسى جز خدا مى)تونده سازز

انائى)ها و اعمال خاص خـدا، در كـتـاب)مـقـدس بـهد متام ايـن تـوجوبا ايـن و
ب ١٣:٢٦؛مور ٣٠:١٠٤ و ايوح)القدس نيز نسبت داده شده است (مـزرو

حنا ٥:٣-٦ و تيطـس ٥:٣؛نتيان ٩:١٢-١٠؛ يـول قـرمتى ٢٨:١٢؛ و او
ا اجنام دهـد؟اند اعمال خدا رد خدا مى)تـوميان ١١:٨). چه كسى جز خـورو

ح)القدس اجنام مى)دهد! اعمالى هستند كه روًلى اينها دقيقاو
اينـدهتى فـزح)القـدس بـه صـورانيم كـه رونتيـان ١٨:٣ مـى)خـوم قـردر دو

آيند. آياا متبدل مى)كند تا به تدريج به شباهت خدا دران رشخصيت ايمان)دار
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قتـىتيب ود؟ به همين تـرد آورجوا به ول راند اين حتـوكسى كمتر از خدا مى)تـو
س ١٦:٣)،تاوم تيمولس به ما مى)گويد كه كتب مقدس الهام خدا هستند (دوپو

سم پطـرح)القدس اسـت (دواقعـى كـالم روس نيز مى)گويد كـه كـاتـب وپطـر
ح)القدس خدا است!اقع، رو٢١:١). در و

ستشى كه فقط شايسته خـدامين استدالل اين است كه ستايش و پـرچهار
ان مسيحىح)القدس تقديم شده است. ايمان)داراست در كتاب)مقدس به رو

ح)القـدسى به نام كفر به روبه نام او تعميد مى)يابند (متى ١٩:٢٨). از چيـز
ح)القدس خدا نيست،مت خدا، و اگر روسخن گفته شده. كفر يعنى هتك حر

ئى (كفر بـهگوع كفرد؟ در حالى كه اين نـوئى نسبت به او امكـان دارگـوآيا كفر
د (متىده منى)شوگز بخشوح)القدس) جدى)ترين و بدترين گناهى است كه هررو

ا نسبت به حقـانـيـت آنـچـهلس خـدا رميـان ٩:١، پـو٣١:١٢-٣٢). در رو
سالـهق در همين رلى در بخشى مشابه فـومى)گويد، به شهادت مى)طلـبـد، و

است مى,گويم، نـه دروغ و«در مسيـح رد: لس اعالم مى)داريعنى ١:٩ پـو
انندگاناى خوقتى برلس وپوا گواه است.»  روح,القدس مرgوجدامن به واسطه

ح)القدس نيز طلبد از اينكه از روكت مى)طلبد، باكى ندارساله)اش از خدا برر
نتيان ١٤:١٣).م قركت منايد (دوبر

گى)ها و صفاتاى ويژح)القدس، خدا ناميده شده است. او داراين روبنابر
دن خدا به حضور او دعا مى)شوا اجنام مى)دهد. چوخدا است. او اعمال خدا ر

نهانيم اين گودار است. پس تنها مى)تـوخورن خدا برمت و جاللى چوو از حر
مى كه پدر و پسرح)القدس خدا است و به همان مفهـوى كنيم كه رونتيجه)گير

د.هيت دارخدا هستند او نيز الو
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ح)القدس،اقب اين نكته مهـم بـاشـيـم كـه روصاف بايـد مـربا متام ايـن او
لى نه پدر است و نهشخصى متمايز است. او همانند پدر و پسر خداست، و

پسر.
اب ـتسا رتهب اجنيا رد اما ـتخادرپ ميهاوخ هتـكن نيا هب رتشيب ـدعب لصف رد

ىتم رظن دروم نتم نيلوا :ميورب عوضوم لابقتسا هب ديدج)دهع زا نتم ود هب هراشا
رفك هك ديوگ)ىم ىسيع اجنيا رد .ميدرك هراشا نادب ًاريخا هك تسا ٢٣-٢١:١٣

ىسيع هك دنتسناد)ىم ىسيع نانخس هيلوا ناگدنونش .دوش هدوشخب تسا نكمم
رفك هك ديوگ)ىم همادا رد ىلو ،دنك)ىم تبحص ردپ ىادخ دض رب رفك دروم رد
هدوشخب زگره سـدقلا)حور هيلع رب رفك ىلو ،تسا ششخب لبـاق مه رسپ هيلع
رسپ اي ،ردپ ـهب رفك دننام سدقلا)حور هب رفك هك تسا اـديپ ىنشور هب .دوش)ىمن
.دشاب رسپ و ردپ زا زيامتم سدقلا)حور تسياب)ىم ليلد نيمه هب .تسين

:ديوگ)ىم نخس هدنهد ىلست زا ىسيع هك اجنآ ،تسا ٥١:٦٢ انحوي مود نتم
نشور »...ديآ متسرف)ىم امش دزن ردپ بناج زا ار وا هك هدنهد ىلست نوچ نكيل«
هـدعو حيـسم هك نوچ ،ـتسـين حيـسم ىسـيع دنواـدخ ،سدقلا)حور ـهك تسا
نوچ ،تسين ردپ سدقلا)حور هك تسا نشور نينچ)مه و دهد)ىم ار وا نداتسرف
زا دوجو ـنيا اب ،دنتسه اـدخ هس ره .دتسـرف)ىم ردپ بناج زا ار وا ،حـيسم هك
»رتسـينم)تسو ىنيد ـميلاعت« باـتك هك روط ناـمه .دنشاب)ىم ـزيامتم رـگيدكي
رسپ ،ردپ :دراد دوجو صخش هس ،تيهولا رد« هك تسا نيا تيعقاو ديوگ)ىم
لالج و تردق رد و ىـكي تاذ رد هك دنتـسه ادخ كي هس ـنيا و سدقلا)حور و
.نآ wيرعت نيرت)هداس رد ثيلثت lهزومآ تسا نيا ».دنتسه ربارب
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.دش هـتفگ لبق لـصف ناياپ رد هك ـتسا ىا)هتكن رب ـديكأت لـصف نيا فده
ره .تسين رـدپ ،سدقلا)حور و تسين سـدقلا)حور ،رسپ ؛تسـين رسپ ،ردپ

زيامتم ىرگيد زا مادك ره اما ،دنشاب)ىم تيهولا ىمامت كي ره و دنتسه ادخ ،هس
.تسا نكممريغ ىلك هب نآ كرد ىلو ،تسين لكشم تقيقح نيا نايب .تسا

فقيتى جز انكار آندن اين حقيقت، موك منواى قابل درعده)اى در تالش بر
د زير پيش مى)آيد: يكى از سه مورًالص معموند. در اين خصوبه دست منى)آور

ا تعليـمهيـت رگاهى كامل از اينكه كتاب)مـقـدس تـثـلـيـث الـوخى بـا آبر
سند. آنها در دام اين انديشه مى)افتند به انكار يگانگى خدا مى)رًمى)دهد، نهايتا

تند. به عبـارا بينگـارد الهى مجـزجوان سـه وا به عنوكه سه شخص تثلـيـث ر
ند.ند و به سه خدا ايمان مى)آور مى)شو(tritheist)ست ديگر، سه)گانه پر

ا تعليـمخى ديگر با اطالع كامل از اينكه كتاب)مقدس يگـانـگـى خـدا ربر
ش پسر وند و پذيرح)القدس مى)شوهيت پسر و رواجنام منكر الومى)دهد، سر

د مى)كنند و در نتيجه تنها يك شخص الهى باقىان خدا را به عنوح)القدس ررو
(Arian)سى نيتاريان يا آريواد يود» الهى است. اين افرجومى)ماند كه يگانه «و

ند.ناميده مى)شو
ا تعليمگاهى كامل از اينكه كتاب)مقدس يگانگى خـدا رم نيز با آه سوگرو

اين تنهاض مى)كنند. بنابرا يك شخص فرح)القدس رمى)دهد، پدر، پسر و رو

د وت ظاهر مى)شوق متفاواقع مختلw به طـرد الهى هست كه در موجويك و
دهاى مختلw آنكرانب و كار بيانگر جوًفاح)القدس صرنامهاى پدر، پسر و رو

د الهى است.جوو
دده باشيم، دو مـورده و باور كرك منوا درل گذشته رچنان چه تعاليم فصو

احدند. ديديم كه خدا وب منى)شواى ما محسول اين تعاليم غلط، تهديدى براو
ديم كه هر يك از اين سه شخص خدا هستند. بااست و همچنين مالحظه كر

ى كنيم كه پدر، پسرش اين دو حقيقت، بايستى بر اين حقيقت نيز پافشارپذير
ما از خطاى سوح)القدس از يكديگر متمايز مى)باشنـد. ايـن بـاور، مـا رو رو
د.ن مى)دارمصو

ن يك شخص نيستند كهناگوح)القدس نامهاى گوعناوين پدر، پسر و رو
د، بلكه آنها سه شخصت ظاهر مى)شوق متفاواقع مختلw به طر در موًفاصر

حناحنا ٢٨:١٢، پدر مى)گويد «من»؛ در يومتمايز مى)باشند. از اين رو در يو
ح)القدس مى)گويد «مـن».٤:١٧ پسر مى)گويد «من» و در اعمال ٢:١٣ رو

اند بگويد «من» و هيـچسه شخص هستند كه خدا مى)باشند و هر يك مـى)تـو
دى نامحـدوlادهت و اريك از آنها منى)گويد «ما». اما هـر سـه در دانـش، قـدر

ئيم كه اين سه شخص از هم مـتـمـايـزقتى مى)گـواين وشريك هستند. بـنـابـر
ى جدا است، چنان كه يك انسانهستند، منظور اين نيست كه يكى از ديگر

د اينجوى جدا است. آنها يك خدا هستند. ماهيـت واز بقيه انسانهاى ديگر
اك و بيان ما مى)باشد.اتر از ادراز عميقى است كه فرسه شخص در يك ذات، ر

كي« :دنتسه زيامتم صخش هس نيا هك تسا نيا هدش فوشكم ام رب هچنآ ىمامت
«روح٤:٤-٦) و  نـايـسـسفا( »...هـمه ردپ و اـدخ كي ...ـدنوادخ ـكي ...حور

µµ YOK¦ð —œ v~½U~¹

 �∂ �



احتنتيان ٤:١٢-٦). به صـرل قر (اوهمان... خداوند همان... خدا هـمـان»
اان اين حقيـقـت رگز منى)تود هرجـومتام مى)بينيم كه آنها سه هستنـد و بـا ايـن و

احد مى)باشند.فت كه وناديده گر
 به خاطر اينكه ايمان تاريخى كلـيـسـا اسـت،ًفـاا صرنبايد اين حقيـقـت ر

د درا خونده نيست. بايد اين حقيقـت رم، ايمانى زبپذيريم. ايمان دسـت دو
دسى خوا به هنگام بـرراى شناخت اين حقيـقـت چـركتاب)مقدس ببينيـم. بـر

ا در صفحاتع نكنيم؟ اين كار رجوجاعات كتاب)مقدس رخى از ارحداقل به بر
 اجنيلًصانى از كتاب)مقدس، مخصوتى عملى اجنام مى)دهيم و متوبعد به صور

سى مى)كنيم.ابطه با اين حقيقت بررا در رحنا ريو

vÝbI Å»U²=  «bM²� 

ند عيسى مسيح، -پسر- خدام اين كتاب ديديم كه خـداودر فصل چهار
حنا ١٨:١). هم)چنين گفته شدهاست و نيز اينكه او جتلى كامل پدر است (يو

حنا ٢٣:٥-٢٤)، از جانب او آمـدستاده شـد (يـوى پدر فركه مسيـح از سـو
حنا ١٢:١٤؛ ٢٨:١٦)، حكمدد (يوى او باز مى)گرحنا ٢٨:١٦)، به سو(يو

ا اجنام مى)دهد او رlادهحنا ١٨:١٠؛ ٣١:١٤)، ارساند (يـوا به اجنام مى)راو ر
ب اوحنا ٣٨:١٤)، محبوا محبت مى)كند (يوحنا ٣٤:٤؛ ٣٨:٦)، او ر(يو

ا «تو»د او رحنا ٣٥:٣)،) به حضور او دعا مى)كنـد و در دعـاى خـواست (يو
محنا ٤١:١١؛ ٣١:١٧؛ ٢٧:١٢-٢٨) و با ضماير سوخطاب مى)كند (يو

حنا ١٩:٥-٢٦). هم)چنـيـند مذكر از او سخن مى)گـويـد (يـوشخص مـفـر
ا «تو» يا «او» خطاب مى)كند نـهانديم كه پدر با پسر صحبت مى)كند و او رخو

قس ٧:٩) و به يكى از دعاهاى او باقا ٢٢:٣؛ مـرقس ١١:١؛ لو«من» (مر
شنى پيدا است كـهحنا ٢٧:١٢-٢٨). به روصداى بلند پاسخ مى)دهـد (يـو

لىد عناوين آنها مبين اين است، وپدر، پسر نيست و پسر هم پدر نيست. خو
ًد كه هر يك، خدا هستند، چنان كه قـبـالش كراموا نيز نبايد فراين حقيقـت ر

ديديم.
حنـا ٢٦٬٦:١٤؛ ٢٦:١٥؛اندن يوع اين نيست. با خـوضولى متام مـوو

ح)القدس نيز ازا مى)آموزيم. تسلى)دهنده يعنى روى ر١٣:١٦-١٥ نكته ديگر
استخوست همان طور كه از پسر. عيـسـى از پـدر درپدر متمايز اسـت، در

ستد.ا به نام پسر مى)فرح)القدس رستد. پدر، روا بفرح)القدس رمى)كند كه رو
اح)القدس پسـر رستد. روا از جانب پدر مى)فـرح)القـدس رد نيز روعيسى خـو

دانش نشاند و به شاگـرا كه پدر به پسر داده مى)گيـرجالل مى)دهد، و آنچـه ر
لى درد، واهيم كـرسى خوا بـرر اين آيات رlمى)دهد. در فصل هشتم باز هـمـه

احت متام نشان مى)دهنداتى كه انتخاب شده به صراينجا بايد دقت كنيم متام عبار
ى نيست.ح)القدس از يكديگر متمايز هستند و يكى آن ديگركه پدر، پسر و رو

د مبنى بر اينكه خداى پدر،د دارجوى نيز در كتاب)مقدس ون ديگرالبته متو
ايل اجنيل متى (١٣:٣-ح)القدس متمايز هستند. در اوخداى پسر، و خداى رو

انيم. به محض اينكها مى)خـوند ما عيسى مسيح رايت تعميد خـداو١:٤) رو
قت صداى پـدر ازل شد و همـان وح خدا بر او نـازن آمد، روى از آب بيـروو

دد كه از او خشنـود اعالم منوب خوا پسر محبـوآسمان شنيده شد كه عيـسـى ر
شن)تر از اين مبنى بر متايز اشخاص -پدر در آسـمـان،ه)اى رواست. آيا اشار

د داشته باشد؟جواند ول- مى)توح)القدس در حال نزومين و روپسر بر ز
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النش مأموريتسوند بـه رانيم كه خداودر آخرين آيات اجنيل متى مى)خـو
ا «به نام پدر و پسـر وندگـان را تعليم دهنـد و ايـمـان)آورداد تا همه ملـت)هـا ر

ح)القدس» تعميد دهند (متى ١٩:٢٨). استفاده از كلمه «و» در اين جملهرو
ح)القدس نيست ودليل كافى است مبنى بر اينكه پدر، پسر نيست؛ پسر، رو

ش نشده است:د يگانگى خدا مخدوجوح)القدس، پدر نيست. و با اين ورو
ندگان مى)بايد به يك «نام)» تعميد يابند نه به «نامها».ايمان آور

لسنتيان ١٤:١٣ مى)بينيم، آجنا كـه پـوم قرا در دوع رضومشابه همين مـو
«فيض خداوند عيسى مسيح وكت مى)طلبـد: ساله)اش برانندگان راى خوبر

در اينجا نيز بارمحبت خدا و مصاحبت روح,القدس با جميع شما باد. آمين.» 
ا از هم متمايز بدانيم. باديگر كلمه «و» نشان مى)دهد كه بايد اين سه شخص ر

ن هيچ شك و شبهه)اى به يگانگىلس بدود، همان طور كه ديديم، پوجواين و
د وسل مى)شود به هر سه شخص متوكت خوخدا ايمان داشت. او در دعاى بر

اند در عين ايمانلس مى)توا پواحت تأييد مى)كند. چرا به صرسه)گانگى خدا ر
هاژبه يگانگى خدا چنين بگويد؟ بار ديگر خاطر نشان مى)سازيم كه هر چند و

ح در مقابلضو تثليث به وlهلى آموزد، و«تثليث» در كتاب)مقدس يافت منى)شو
د.ديدگان و اذهان همه ديده مى)شو

tLK=
Ï

åh8ýò 

ده)ايم و درى كه ما به طور مكرر در اين كتاب از آن استفاده كر ديگرlكلمه
lى از آن نيافتيـم، كـلـمـهديم، اثـرسى كـرنى از كتاب)مـقـدس كـه بـررمتام متـو

دازيم.سى آن مى)پر«شخص» است. در ادامه به تعريw اين كلمه و برر

اىلى بيانش بـر تثليث در كتاب)مقدس كار سختى نيـسـت، وlهيافنت آموز
احد است، كار سختى نيست. مشكل است. گفنت اينكه خدا وًمسيحيان غالبا

قتىد الهى هست باز چندان مشكل نيست. مشكل وجوگفنت اين نيز كه سه و
اب بگوييد «سه) ثلث»انيد در جوسد: «سه چه؟» منى)توپيش مى)آيد كه كسى بپر

داحد بلكه متاميت خدا است و همين نكته در مورا پدر نه بخشى از خداى وزير
ا اين بدانانيد بگوييد «سه خدا» زيرح)القدس نيز صادق است. منى)توپسر و رو

اينده)ايد. بنابرا انكار كرحدانيت خدا رست شده و ومعنى است كه سه)گانه))پر
هيت هستند؟ا چه مى)ناميد؟ آنها سه... الوح)القدس رشما، پدر، پسر و رو

ااغ تاريخ برويد. بايد اين جاى خالى رد اين جاى خالى به سرجوانيد با ومنى)تو
 مناسب يا با ابداع يك كلمه جديد.lاه با يافنت يك كلمهپر كنيد، خو

دن اين جاى خالى كلمات مختلـw واى پر كرن متمادى، برل قرودر طو
فته و ثابت شده كه همه آنها هر يك به طريـقـىار گرد استفاده قـرمتعددى مور

 استفادهl hypostasis از كلمهًمانانى عموده)اند. نويسندگان يوسا و ناكافى بونار
 («نقاب» يـا «نقشpersonaدند، در حالى كه نويسندگان التين كلمات مى)كر

سـطـىن و در قروًصـاقات هم مـخـصـو و گـاهـى او substantiaدر منايـش»)،
شنى اينت به رودند. استفاده از كلمات متفاوا بكار مى)بر ر subsistentiaهاژو

د كافـىاى بيان مقـصـود كه هيچ كدام از آنـهـا بـرجسته مـى)سـازا برحقيـقـت ر
ده)ايم «شخص» است كه از بقيه معادل)هاده)اند. كلمه)اى كه ما انتخاب كرنبو

د.ى دارميت بيشترسد و عمومناسب)تر به نظر مى)ر
ه)اى است كه بايد در استفاده از آن بسيـاراژد كلمه «شخص» وجوبا اين و

م حتت)اللفظى معادل آن در زبان التين بها به مفهو نبايد آن رًدقت كنيم. مطمئنا
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هيت مانند بازيگر منايش نيستند كه در سه نقش يـاكار ببريم. سه شخص الو
ند. همچنين نبايد كلمه «شخص»ى صحنه ظاهر شوت بر روسه لباس متفاو

د، بكار ببريم. در تعريw عادى،لى دارات معمومى كه در محاورا به مفهور
دد بكار مى)بريم كه از هويت جداگانـه خـود انسانى متمايز و مفـرا در مورآن ر

د در كنار هم ونه نيست كه سه فرد. در خدا اين گوگاهى داران آنسبت به ديگر
انند عليه يكديـگـرض بتود داشته باشند كه حداقل بـه فـرجوجدا از يكديگـر و

اهدستى (سه خدائى) خـوى سه)گانه)پـرا به سوى ما رعمل كنند. چنين تفـكـر
د الهى، سـهجوت «اشخاص» اين اسـت كـه در وكشاند. منظور مـا از عـبـار

اىد از ضمير «من» و برد خوانند در مورشخص متمايز هست كه هر يك مى)تو
د، به هيـچجوان از ضمير شخصى «تو» يا «او» استفاده كننـد. بـا ايـن وديگر

دعه)اى از سه فرد الهى تقسيم)پذير، يا مجـمـوجوجه منظور اين نيست كـه وو
ازمز و راسـر رى باشد سـرا است. گفنت اين كه يك شخص «در» ديـگـرمجـز

«تو اى پدر در من هستى وانيم: حنا مى)خواست، همان طور كه در اجنيل يو
احد» است. به ايـنحنا ٢١:١٧). خدا «ذات تقسيم)ناپذيـر و (يومن در تو»

ن پـدر،)پـسـر ول چولـى ايـن ذات الـهـى از ازمعنـى، خـدا يـگـانـه اسـت. و
ك كنيمانيم درد و به اين معنى خدا سه است. ما منى)تـود دارجوح)القدس ورو

ادهاى يك فكر و يـك ارد دارانند در بين خـونه اين سه شخص مى)تـوكه چگـو
د كه ما به آن ايمان داريم، نـه بـهم است بر اين نكته تأكيد شـوباشند. امـا الز

ا بفهميم يا بيان كنيم، بلكه به اين دليل كه خـدا درانيم آن رخاطر اينكه مى)تو
ده است. پس خداف منوا بر ما چنين مكشود رد، خوكالم خو

«تثليث تقسيم)ناپذير»

و
آميز»ار«يگانگى اسر

است.
د خدا بينديشم، ديدگاه ما نسبت بهچنان چه به طريقى غير از اين در مور

دات خود و خدائى بر اساس تصوراهد بوت خوخدا با نگاه كتاب)مقدس متفاو
ستى است.ده)ايم و اين بت)پرخلق كر

اك ما است.اتر از ادرى فرازاف مى)كنيم كه تثليث ر مى)دانيم و اعترًما عميقا
ناى آنچه تاكنونه قياس و تشابهى برك است. هيچ گوجالل خدا غير قابل در

دجـواى به تصوير كشيدن اين حقيقـت واهى برد. هيچ رد ندارجـوگفته)ايم، و
ىانيد از سه انسان سخن بگوييد كه هر سه به طـور مـسـاود. شما مى)تـوندار

ه به آنها نگاه كنيد،لى هر اندازانسان هستند و از يكديگر متمايز مى)باشند. و
هيت، هر يك بها مى)بينيد، نه يك نفر. سه شخص الواجنام همان سه) نفر رسر

ع اين استضواز موى خدا هستند و از يكديكر متمايز مى)باشند. رطور مساو
نه جدا از آنهاج از آن سه است ود و اين خدا نه خارد ندارجوكه جز يك خدا و

lهان دربارد. هر آنچه مى)توى ندارد ديگرجوان سه شخص تثليث، وو جز به عنو
ا هرد هر يك از سه شخص تثليث نيز صادق اسـت، زيـرخدا گفت، در مور

ند . در اين معنى، يكى از آنهـاى دارهيت شأن مسـاويك خدا است و در الو
د يكى از آنهاان در مـورى باشد و هر آنچه بتـون ديگـرق يا مادواند مافـومنى)تو

د آن دو ديگر نيز صدق مى)كند.گفت، در مور
ان درهائى هست كه مى)توان گفت كه چيزد، به يك معنى مى)توجوبا اين و

ان گفت. به هميـنح)القدس منى)تـود پسر يـا رود اما در مورد پدر بيان منـومور
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هائى هستندد پسر گفت و چيـزان فقط در مورى هستند كه مى)توتيب، امورتر
ان طبق جمالتا مى)توان گفت. متام اينها رح)القدس مى)تود روكه فقط در مور

هيت، سـهد: «در الوست مينستر» چنيـن خـالصـه منـوكتاب «تعاليم ديـنـى و
احد حقيقىد، و اين سه، خداى ود دارجوح)القدس وشخص، پدر، پسر و رو

ت و جالل، هر چند از نظـرابر در قـدراى يك ذات، بـرو ابدى هستنـد، دار
گىل به مسئله «ويـژگى)هاى شخصى متمايز مى)باشند.» بـا ايـن نـقـل)قـوويژ

د.اهيم منوسى خوا بررسيم كه در فصل بعد آن رشخصى» مى)ر

—bÄ “« v½«œËUł œu-u�

شن)تره دهيد رواين اجازان اين فصل كمى پيچيده به نظر آيد، بنابرشايد عنو
اهيم دراهيم صحبت كنيم. مـى)خـوى مى)خوئيم كه در اينجا از چه چـيـزبگو
دازيم.سى بپرهيت به بحث و بررگى)هاى شخصى» سه شخص الود «ويژمور

ى به آن دود يكى گفت كه قابل تسران در مورتعاريw خاصى هستند كه مى)تو
ديگر نيست.

حا مطرال رل از كتابى تعليمى، اين سـؤدر پايان فصل پيش ضمن نقل)قو
الدى سه شخص الهى كدام هستند؟» پاسخ اين سؤگى)هاى فرديم كه «ويژمنو

ليد كند، تنهاا تو عميق و سنگين است: «تنها خاص پدر است كه پسر رًاقعاو
ح)القدس است كه درد از پدر باشد و تنها خاص رولوخاص پسر است كه مو

د!»ل از پدر و پسر صادر شواز
ا كنار بگذاريم،ع بيانگر اين است كه اگر ما اين دو مـطـلـب رضواين مو

دازيم. بايد در ايندى» بپرگى)هاى فرت كامل به مسئله «ويژانيم به صورمى)تو
د. در اين فصل بـهلوليد كننده است و پسـر مـود صحبت كنيم كه پـدر تـومور

ح)القدسع صادر شـدن روضودازيم. سپس بايد بـه مـوع مى)پـرضوهمين مـو
د.اهيم كرا خودازيم كه در فصل آينده اين كار ربپر
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نناگود)هاى گوانيم كاربر «پسر» است و اگر بتوl كليدى،) كلمهlدر اينجا كلمه
گىستى تشخيص دهيم، كمك بزرا به درت كتاب)مقدس از اين كلمه رو متفاو

ات و انديشه)هاى ناپخته درد. بايد به هر بهائى كه شده از تصوراهد بوبه ما خو
هيزيم و تصور نكنيم كه خداابطه با اينكه عيسى «پسر خدا» ناميده شده، بپرر

بچه داشته است.
دلى كاربرد، وا دارقات اين كلمه معنى ساده و حتت)اللفظى «پسر» رگاهى او

ائيل بهاين نسل)هاى اسرساندن معنى «نسل» است. بنابراى راد ديگر آن، برآز
ائيل»ان اسرى آمده «پسرائيل» يا آن طور كه در عهد)عتيق عبرندان اسران «فرزعنو

ى حاوًى اين كلمه اصالد بسيارارلى در موند. وائيل» شناخته مى)شويا «بنى)اسر
ن» نامـيـدهان صهيـون «پسـرندان صهـيـواده شدن» نيسـت. شـهـروم «زمفـهـو

ل پادشاهانانده شده)اند (اوان انبيا» خون انبيا «پسراريودان يا حوشده)اند. شاگر
فى شده)اندان بليعال» معران «پسردمان خشن و بى)ادب به عنـو٣٥:٢٠). مر

ت»ان مـوگ هستند، «پسـرار مراو(تثنيه ١٣:١٣)، هم)چنين كسانـى كـه سـز
نه)ها همگى از عهـد)عـتـيـقئيل ٣١:٢٠) اين منـول سمـوند (اوناميده مـى)شـو

ه روبرو مى)شويم.اژد مشابه اين ولى در عهد)جديد نيز با كاربرهستند، و
ا در كتاب)مقدسان خدا» راين تعجب منى)كنيم، اگر اصطالح «پسـربنابر

دهد آورجـود به وى نكنيم كه خدا نسل)هائى از خوببينيم و بالفاصله نتيجه)گيـر
مورت اعلى» ناميده شـده)انـد (مـزندان حضـرمينـى، «فـرزاست. حاكمـان ز

ا به آنها داده و آنان حتـت اقـتـدار او عـمـلتشـان رن كه خـدا قـدر٦:٨٢) چـو
فته استشتگان نيز به كار رصيw فراى توان خدا» برمى)كنند. اصطالح «پسر

د لطw و محبـتنانى كـه مـوردان و زد مرب ٦:١)، همان طـور در مـور(ايو
دار شدهخوراندگى برند)خوخاص خدا هستند، يعنى مسيحيانى كه از امتياز فرز

قتى خدا هستند (متى ٤٥٬٩:٥؛ غالطيـان ٢٦:٣). امـا وlادهو عضو خانـو
اهاه انسـان و خـود، خوقات به كـار مـى)رود مخلـوان خدا» در مورلقب «پـسـر

ند عيسـىه به خداوت جمع است و تنهـا در اشـارشتگان، هميشه بـه صـورفر
دجود. تنها استثناى مود به كار مى)روت مفرم تثليث به صورمسيح، شخص دو

دت مفرد، آجنا كه اين لقب به صـورقا ٣٨:٣ يافت مى)شـوابطه در لودر اين ر
ندگىد و زجوفته است. دليل آشكار اين استثنا آن است كه واى «آدم» بكار ربر

د.د خدا ناشى شده بو از خوًى انسانى و مستقيمان دخالت پدرآدم، بدو

«bš d�Ä

ند ما عيسى مسيح به كارد خداوان «پسر خدا» كه در مورسى عنواما در برر
 به آنهاً «پسر» بدان مفاهيمى كه قبالlحنا ٧:١٩)، بايد بدانيم كه كلمهفته (يور

فته است. عيسى به اين معنى پسر پدر نيست كه گويـاديم، به كار نره كراشار
ه وانى باشـكـو عنوًفـاى داشته است. هم)چنين لقـب «پـسـر خـدا»، صـرآغاز

تى كهمينى مى)دهند، و نه) عبـارپر)افتخار نيست)مانند القابى كه به حاكـمـان ز
ل آدميان بلكـه بـهه معموع باشد كه او نه به شيـوضـوى اين مواى يادآورتنها بـر

اءالطبيعى انسان شد، هر چند البته يادآور اين مهم نيز مى)بـاشـدطريقى ماور
ديكى و صميميتاى بيان نزانه)اى است برش ماهرقا ٣٥:١). و نه رو(ر.ك لو

ت متفاوًد اين كلمه با آنچه گفتيم كامالاو به خدا نسبت به ساير انسان)ها. كاربر
ا به مـالى او با پسر رابطـه ازل تثليث «پدر» ناميده شده تـا راست. شخـص او
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م تثليث «پسر» ناميده شده تا نـشـان دهـد كـه او چـهنشان دهد. شـخـص دو
له و متداومرد. «پدر» و «پسر» عناوينى روزل تثليث دارابطه)اى با شخص اور

لىابطه)اى كه اين دو شخص ازع را در شناخت نوان ما رلى ذهن ناتوهستند، و
ى مى)دهند.ند، يارتثليث با هم دار

ند كه هسـتـى واى بيان و القاى اين نكته بكـار مـى)رواين اصطالحات بـر
م نيستند كه هستى و هويتى اين مفهولى حاوهويت «پسر» از «پدر» است، و

 درًت «پسر يگانه پدر» كه غالـبـا«پدر» از «پسر» است. همين ايـده در عـبـار
حنا پدر» (يـوlد. عيسى «پسر يگـانـهفته نيز ديده مى)شـوكتب)مقدس بـه كـار ر

حنا ١٨:١؛ ١٦:٣) و «پسر يگانـه خـدا» اسـت١٤:١)؛ «پسر يگانـه» (يـو
ست نيست. در دولى عكس آن درد شده، ولوحنا ١٨:٣). پسر از پدر مو(يو

تى كه به سادگى تـأكـيـدفته، عبـاراده» به كار رت «نخسـت)زجاى ديگر عـبـار
انيـانلسيان ١٥:١؛ عبـرده است (كومى)منايد كه او پيش از متامى خلـقـت بـو

د است.ابطه بين پدر و پسر منحصر بـه فـرشنى پيدا است كـه ر٦:١). به رو
فته)اند كهج در كتاب)مقدس با اين هدف به كار نرهيچ كدام از اين القاب مندر

ق دهند. هم)چنين گفتهالد سوعاتى مثل تناسل و توضوا به مواذهان فانى ما ر
دجوانيان ٣:١). وغ جالل او است (عبرشده كه پسر، جتلى خداى پدر و فرو

گز گفته نشده كه خداىلى هرد، وممكن مى)بون پدر غيرپسر و هويت او بدو
پدر جتلى و جتسم خداى پسر است.

سد. اعتقاد نامه آتاناسيوا خلق كر اين نيست كه پدر، پسر رًمنظور ما اصال
ع،)نهده كه مى)گويد: «پـسـر،)نـه مـصـنـوا بيـان منـوستى اين حقـيـقـت ربـه در
ق نيست.ند عيسى مسيح، مخلود از پدر است.» خـداولوق،)بلكه مومخلو

مى خدا است كه پدر. هر دو بـهم ديديم كه او به همان مفـهـودر فصل چهـار
م خدا هستند. هم)چنين منظور ما اين نيستطور يكسان، ابدى و به يك مفهو

اقعد وى نداده بوى كه روى اجنام دهد يا چيـزفت كاركه خداى پدر تصميم گر
داقع مى)شوهيت وت ذاتى در الوئيم كه به صورى سخن مى)گوشد، بلكه از چيز

ىى مى)دهد و تا به ابد رون روى كه هم)اكنـواقع شده است، چيـزه وارو همو
فته و ايـنت گرهيت صـورى در الواهد داد. اگر غير از اين باشد،) تغـيـيـرخو
ع قديمشن كتاب)مقدس مبنى بر طلوه بر اين با تعليم روممكن است. عالوغير
ت مى)داشت (ميكا ٢:٥؛ نيز ر.ك مـتـى مغايـرًلى مسيح، كامـالد ازجوو و

حنا ٤٢:٧).٦:٢؛ يو
ل خداى از ازا نساخت تا او هم خدا باشـد. وخداى پدر، خداى پسـر ر

هيت ممكند شخص پسر در الوجون خداى پدر، ود بدوجواست. و با اين و
ى همانند انديشيدنهيت چيزد. پسر، هر آنچه هست از پدر است. در الونبو

د. پسر جتلى پدر است. به همين دليل است كه او بهاقع مى)شوسخن گفنت وو
حناد (يودش خدا بود و خوصيw شده كه در ابتدا با خدا بوان «كلمه»اى توعنو

ند. پدر، بدون خداى پدر ممكن منى)بو١:١-٢). چنين تعريفى از پسر، بدو
ابطه)اى بام تثليث چنين رل و دوخداى پسر امكان جتلى منى)يافت. شخص او

ند.يكديگر دار
ص صحبت كنيم، بـاراهيم با زبانى فنى)تر در ايـن خـصـوچنان چه بخـو

لد پسرد توئيم: «در مورده مى)گـوه كرف اشاركوئيس برلى از لوديگر به نقل قو
لى و اصلى شخصائه داد كه اين امر، كار ازا اران اين تعريw راز پدر شايد بتو

هيت بها در الوم ر ذات شخـص دوlمينهى ز آن وlاسطهل تثليث است كه بـه واو
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د كه در آن هـيـچا مالك متامى ذات الـهـى منـوم رد و اين شـخـص دود آورجوو
ف، الهيات سيستماتيـك، ص.كوئيس برد يا تغيير نيست» (لوتقسيم، كمبو

.(٩٤
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ى سخن مى)گويند كهازمز و رن مقدس پشت سر هم از حقيقت پر از رمتو
ند عيسى مسيح به حقيقت خداسى آن هستيم. خداون در حال بررما هم اكنو

صيw شده است. او نه تنهانه و به چه زبانى تواست، اما دقت كنيد كه چگو
انيان ٣:١)،هر خدا (عبـرغ جالل و خامت جوحنا ١:١) و فرو خدا (يـوlكلمه

ت خداى ناديدنى استابر با خدا (فيلپيان ٦:٢) و صـوربلكه هم)شكل و بـر
ا به ياد داشتـهنتيان ٤:٤). بار ديگر اين حقيقـت رم قرلسيـان ١٥:١؛ دو(كو

ن خداى پدر آنچه هست باشد. هستى و ذاتانست بدوباشيم كه پسر منى)تو
او از خداى پدر است.

ابطه پسر با پدر، ابتدابسيار مهم است كه بر اين نكته تأكيد كنيم كه اين ر
د. نبايد تصـوراهد بوده و تا به ابد چنيـن خـول چنين بـود. از ازى ندارو آغاز

ت انسان در اينكنيم كه عيسى تنها به اين خاطر «پسر» ناميده شد كه به صور
فنت عيسىشنى نشان داده كه جسم گرحنا ١٤:١-١٨ به روديد. يولد گردنيا متو

ا ببيند، اما قبل از اين نيز او پسرا قادر ساخت تا پسر يگانه پدر رد كه) انسان ربو
دب خدا بـوا آفريد او پسر مـحـبـوقتى خدا جـهـان رده اسـت. ويگانه پـدر بـو

 بهًابطه)اى بعداقعيت و رنه نيست كه چنين مولسيان ١٤:١-٢٠). اين گو(كو
ميان ٣:١ و هم غالطيان ٤:٤، قبلتيب هم رود آمده باشد. به همين ترجوو

ان پسر خدا سخن مى)گوينـد. اولد عيسى مسيح، از او به عنـوه به تواز اشار
ميان ٣:٨)، قبل از آنكه خداآيد (رود درقبل از آنكه به شباهت جسم گناه)آلو

حنا ٩:٤).ل يوحنا ١٦:٣؛ اود (يوستد پسر خدا بوا به اين جهان بفراو ر
 منت بسيار مهمى است. ايـن مـنتًصاانيان ٥:١-٨ مخصـوساله به عبـرر

د و بر تخـتهيت دارن پسر خـدا الـوند عيسى مسيـح چـومى)گويد كـه خـداو
اده» به اين جهانان «نخست زدانى، سلطنت مى)كند. او است كه به عنوجاو

ى نداشتهابطه او با خداى پدر آغازلى و ابدى است و اين ردن او ازآمد. پسر بو
«كسى پسراك انسان است: اى ادرد و ماورابطه)اى كه منحصر به فراست، ر

ا هيچ,كس مى,شناسد غـيـر از پـسـر وا منى,شناسد بجز پـدر، و نـه پـدر رر
 (متى ٢٧:١١).د»كسى كه پسر بخواهد بدو مكشوف ساز

ابطه منحصرد رحنا ١٦:٥-٤٧، عيسى مسيح به تفصيل در موردر اجنيل يو
د با خداى پدر، سخن گفته است. بجا است چند دقيقه به اين آياتد خوبه فر

د»ا «پدر خـونانى آيه ١٨ نشان مى)دهد كه عيسـى، خـدا رنگاه كنيم. مـنت يـو
اىمى پدر عيسى اسـت كـه بـرت ديگر، خدا به مفـهـوناميده است، به عـبـار

دى عيسـىد. اين سخن چنان بر مخاطبان يهوى مصداق نـدارهيچ)كس ديگر
ابر مى)داند (آيـات ١٧-ا با خدا برد ران آمد كه خشمگين شده گفـتـنـد خـوگر

د ازد شدن ابدى خولوگاهى عيسى از مو تعجب)آور اين است كه آ١٨l). نكته
شنىد در ادامه به روجوا منى)كاهد. با اين ودن با خدا رابر بوگاهى او از برپدر، آ

ا اجنام مى)دهد اما جـدا از پـدربيان مى)كند كه او هر چند همان اعـمـال پـدر ر
ى تنها به اين دليـل درى اجنام دهد (آيات ١٩-٢٤). اقتدار داوراند كارمنى)تو

ده است (آيه ٢٢)، اما ايـن بـدانا به او سـپـرى ردست او است كـه پـدر داور
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گز چنين نيست!د. هرار دارى قرجه پائين)ترم نيست كه نسبت به پدر در درمفهو
د (آيه ٢٣). اگر پسر ايـنمتى است كه پـدر داراستى او شايسته همان حـربه ر
د.ام منوا آن چنان كه شايسته اسـت احـتـران خدا رد، منى)تومت نشـونه حـرگو

گاهى كامل داشت كه او پسر خدا است و نيـزع آضواين عيسى از اين موبنابر
صw، به طريقى كه ذهن ما قادر بهستاده است. با اين وا فرش او راينكه پدر

د!گاه بود با پدر آدن خوى و يكى بوابرك آن نيست،) عيسى از بردر
د، هماند حيـات داردر ادامه همين منت، عيسى ادعا مى)كند كـه در خـو

ىد. بر خالف ما، عيسى مسيح از كس ديگـرد حيات دارطور كه پدر در خو
نده است و حتى ادامه داده مى)گويد كه او دردش زد. او در خوحيات نيافته بو

ش به او داده است (آيه ٢٦).ا پدرد تنها به اين دليل كه اين ردش حيات دارخو
 اقتدار خاص الهى است، به پسر خدا نيـزlدگان كه تنها در حيطهدن مرنده)كرز

ى اجنام دهد.اند كارد منى)تودى خود، به خوجود (آيه ٢٥)،)و با اين وتعلق دار
ا به اينى است كه او رد از جانب پـدرد و به كار مى)برتى كه عيسى دارمتام قدر

د (آيات ٣٠ و ٣٦). او آمدها به عمل آور او رlادهاهد ارستاده و مى)خوجهان فر
ا حتقق بخشدتهاى كتب)مقـدس را اعمال منايد (آيه ٤٠) و نبـوت الهى رتا قدر

ش آمده اسـتد بلكه به نام پـدر(آيات ٣٩ و ٤٦) و در عين حال نه به نام خـو
د به(آيه ٤٣). متامى اين منت بيانگر آن است كه عيسى در ذات و در اعمال خو

شنى نشان داده شده كه پسـرد. هم)چنين به روهيت داراقعى كلمه الـومعنى و
انست اجنام دهد.ى منى)تود و هيچ كارجدا از پدر، هيچ منى)بو

حنا ٢٢:١٠-٤٢ است. درى در كتاب)مقدس، يومنت بسيار مشابه ديگر
ش آمده وه مى)كند كه او در نـام پـدراينجا بار ديگر عيسى بـه ايـن مـهـم اشـار

ند كه پدر آنهااى جنات ايشان آمده تنها به اين دليل به او تعلق دارپكسانى كه بر
مين آمد كها به )او داده است (آيات ٢٥ و ٢٩). عيسى فقط به اين دليل بـر زر

ى از پدرستاد (آيه ٣٦). سخن عيسى حاكى از تابعيت و اطاعت وا فرپدر او ر
د، در همينجوا خدمت مى)كند. با اين واست و نشان مى)دهد كه پسر، پدر ر

ديان بار ديگرهيت از جانب عيسى چنان صريح است كه يـهـومنت ادعاى الو
ا متهم مى)كنند كـه ادعـاىا مى)كنند (آيه ٣١). آنها عيـسـى رقصد كشـنت او ر

ًدند. اين دقيقـاا اشتباه نفهميده بواقع سخـن او رده (آيه ٣٣) و در وخدائى كر
اندد! او مى)گفت كه مى)تود و بر زبان آورى است كه منظور عيسى بوهمان چيز

دان ببخشد (آيها اجنام مى)دهد، يعنى حيات جـاوكار خاص و منحصر خدا ر
د كه هيچ)كستـى دارد كه او نيز مانند پدر چنان قـدر٢٨). عيسى ادعا مى)كـر

ا كـه جنات داده از دست او بربايد (آيات ٢٨-٢٩). او ادعااند آنانـى رمنى)تو
گز كمتر از پدر نيست (آيات ٣٦ و ٣٠).د كه پسر خدا است و كسى كه هرمنو

ندى بـهتباط و تشابهى با پـدر و فـرزدن با پدر، هيـچ ارى از يكى بـومنظـور و
دت پدر خود. چنين شخصى مالك متامى مايملك و ثـروم انسانى نـدارمفهو

مينى اشخاصى متمايزندان زنه مى)باشد. فرزاست و پسر خدا نيز به همين گو
تيب پسر خدا نيز شخصى متـمـايـز از پـدرد هستند و به هميـن)تـران خواز پدر

مى كه ما در اين كتاب از كلـمـه «شـخـص» اسـتـفـادهاست، به همان مـفـهـو
«پدر در من است ومن درانند بگويند گز منى)تومينى هران زده)ايم. اما پسركر

ستادهسط پدر به جهان فـر (آيه ٣٨). پسر متمايز از پدر، تابع پدر و تـوپدر»
د، پسر با پدر يكى و همانند پدر خدا است. نه تنـهـاجوشده است،) با اين و

دن پسر از پدر. ايند بولواز موى است. اين است راين،) بلكه هر يك در ديگر
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lصيw شده است: «پسر يگـانـهن ايمان نيقيه چنيـن تـوى كه در قانـوازاست ر
دانى از پدر، خدا از خدا، نور از نور، خـداى حـقـيـقـى ازد جاولوخدا، مـو

ا با پدر يك ذات است.»ق نى و او رد است و مخلولوخداى حقيقى، كه مو

qzU�  vÝ—dÐ

انى در ذهناواالت و ابهامات فرجب سؤالبته بديهى است كه اين تعليم مو
ا پاسخانيم بيشتر آنها رئيم كه منى)تـود، و ما بايد صادق باشيم و بگوما مى)شو

د ادامه مى)دهيم تا ببينيم كتب)مقدس در اينسى خـودهيم. با اين حال به برر
انگى اين امور رقعى داشته باشيم كه چگولى نبايد هيچ توه چه مى)گويند، وبار
لى در عيند، وا از پدر دارد رد و هستى خوجو وlنه پسر همهك منائيم. چگودر

د و باا از پدر دارد رنه پسر همه چيز خود؟ چگونى و ذاتى دارهيت دروحال الو
ااند اين مسئلـه رد از پدر كمتر نيست؟ منطق انسانى هيچگـاه منـى)تـوجواين و

اى ايمان مـاا به استهـزحل كند. چنين مشكالت و ابهاماتـى، بـى)ايـمـانـان ر
ه)آميزا خالف عقل و منطق و از اين رو مسخرد. آنان، چنين حقايقى را)مى)دارو

د مى)كننـد.ا رل است و آنها رند. اين امور در نظر آنان غير قابل قـبـومى)پندار
عىضو موًالاى منطق و استدالل و اصوا ماوران اين حقايق رعكس، ايمان)داربر

ى مى)دانند.اك و استدالل بشراتر از ادرت و فرمتفاو
هتساخرب هك ارچ ،ميئامن عفر ار اهنآ ىدودح ات ميناوت)ىم هك دنتسه ىتاماهبا ىلو

هك دهد)ىم ـميلعت ١:٥ نايناربع هنومن ىارب .دنشاب)ـىم سدقم)باتك تايآ ىخرب زا
مالعا ار نامرف« :دنك)ىم هراشا حيسم ىسيع ام دنوادخ هب ،٢:٧ رومزم زا هيآ نيا
دـيلوت ار وت زوـرما ،ىتـسه نم رـسپ وت :ـتسا هتـفگ نم هب ـدنوادخ :مـنك,ىم

هك ار ـىنامز دناوت)ىم حيسم ىـسيع دنوادخ هك تسا نيا هيآ روـظنم ًارهاظ ».مدرك
وا ىنادواج دلوت ـهب ميناوت)ىمن رگيد دشـاب هنوگ)نيا رگا .دروآ داي هب )،ـدش ادخ رسپ
،تسا ىگشيمه و ىنادواج ىتقيقح هب ىسيع هراشا رگا ىلو .ميشاب هتشاد ناميا

هيقب هك تسا ىزيچ نامه ًاقيقد هاگديد نيا ؟دنك نايب ار نآ هتسناوت)ىم هنوگچ نيا زج
تمكح اب سدقم)باتك تايآ رگيد وترپ رد ار هيآ نيا دياب و دنهد)ىم ميلعت سدقم)بتك
.مينك بانتجا تايآ ىوزنم و كفنم ريسفت زا و ميئامن ريسفت

رظن هب نينچ ًارهاظ )،٣٣-٣١:٢٣ لامعا و ١:٤ نايمور رد بيترت نيمه هب
.دش لئان اـدخ رسپ ماقم ـهب ،ناگدرم زا دوخ مـايق اب حيـسم ىسيع ـهك دسر)ىم

رد سلوپ رظن روظنم ـهك تسا ىزيچ ضقانتم تـدش هب ىريسفت و ميـلعت نينچ
لبق ىسيع هك دهد)ىم ميلعت ٨:٣ نايمور رد همادا رد نوچ ،تسا ١:٤ نايمور
تشادرب هنوگ ره زا لبق نينچ)مه .تسا هدوب ادخ رسپ دوش رهاظ مسج رد هكنيا زا
لبق سلوپ اجنيا رد .دوش هجوت زين ١:٣ نايمور هب تسا مزال هيآ نيا زا ىهابتشا
هب اهنت ٤ هيآ رد .ديوگ)ىم نخس ادخ رسپ ناونع هب وا زا ،ىسيع دلوت هب هراشا زا
.دومن راكشآ ار وا ىنادواج تيوه حيسم زيخاتسر هك دراد هراشا عوضوم نيا

انگيخنت»ت «برلس از عبـارلين بار پواى اواعمال ٣٢:١٣ جائى كه بـردر
ابطه بات در رقتى اين عبـارلد مسيح است. و او به توlهاستفاده مى)كند، اشـار

دگان» مى)آيد وت «از مرد، هميشه در ادامه آن، عـبـارستاخيز به كار مـى)رور
لـس درشنى در آيه ٣٤ مشاهده كنيـد. پـوا به روع رضوانيد اين مـوشما مى)تـو

دلولد شد، همان است كه گفته شده مواينجا تعليم مى)دهد كه شخصى كه متو
lهگز از اين ابا نداشت كـه آمـوزعظه اجنيل، هـرلس به هنگام مـوخداست. پـو

ا تعليم دهد.دانى پسر از پدر رلد جاوگ توبزر
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ردپ زا ىشان ادخ رسپ ىهلا تيصخش و دوجو هك ميديد لبق لوصف رد
و ردپ زا زين سـدقلا)حور ىهلا تيصخش و دوجو ،بيتـرت نيمه هب .تسا
ـهمان)داـقتعا رد ىا)ـهتسيـاش زرط ـهب عوضوم ـنيا ىـلك ريوـصت .تسا ـرسپ

ىاراد ،صخش هس ،تيهولا ىگناگي رد« :تسا هدش هصالخ رتسينم)تسو
ىادخ و رسپ ىادخ ،ردپ ىادخ :دنراد دوجو ىگنادواج و تردق ،تاذ كي
.تسا هدش ردـاص هن و دولوم ـهن ،تسين ماـدك چيه زا ردپ .سـدقلا)حور
رداص رسپ و ردپ زا لزا زا سدـقلا)حور .تسا ردپ زا ىنادواج دولـوم رسپ

هب حيـسم ىسيع ام دنواـدخ زا هك ىلاح رد ميـنيب)ىم نيارباـنب ».تسا هدش
نخس »رسپ ىنادواج دلوت« دروم رد و ،دوش)ىم تبحص ادخ زا دولوم ناونع
ميئوگ)ىم ،مينك)ىم تبحص سدقلا)حور ىدوجو ءاشنم زا ىتقو ،ميئوگ)ىم
ىدوجو ءاشنم ىارب هك ىحالطصا و )٥١:٦٢ ـانحوي( »دوش)ىم رداص« وا
ندش رداص ـنيا .تسا »سدقلا)حور ـىلزا ندش رداص« دور)ىم رـاك هب وا

رصحنم و سدقلا)حور صاخ ،دوش)ىم هتفگ »نديمد« ىهاگ هك سدقلا)حور
رد هن ،تفگ ناوت)ىم سدقلا)حور هرابرد اهنت هك تسا ىدروم و تسا وا هب
.رسپ و ردپ دروم

امىدانى و الزئيم اين است كه «اين عمل جاوپس آنچه در نظر داريم بگو
مينه ذات شخصىفته، زت گرد الهى صورجوم تثليث كه در ول و دوشخص او

داند كه درا مالك متامى ذات الهى مى)گرم رد و شخص سوح)القدس مى)شورو
ف، الهيـاتكوئيـس بـرد» (لود نـدارجوى ود يا تغيـيـرآن هيچ تقسيـم، كـمـبـو

سيستماتيك، ص ٩٧).
شنلى بايد رود! وك منوان درگتر از آن است كه بتـوع بسيار بزرضواين مو

ى صحبت مى)كنيم كه شباهت زيادى با حقيقت مـذكـوره امرد كه ما دربارمنو
 يكى نيستند،ًلى دقيقاد: هر چند اين دو شبيه هم هستند ودر فصل گذشته دار

دن تنها و تنها كـار پـدرليد منود. تود دارجوتهاى مهمى بيـن ايـن دو وا تفاوزير
نكهد. پسر چـودن از پدر و پسر ناشى مـى)شـواست، در حالى كه صـادر كـر

لىكت داشته باشـد، واند در كار دميدن مـشـارلى از پدر است مى)تـود ازلومو
دار نيست.خورى برد از چنين اختيارلى خوح)القدس در پيامد صادر شدن ازرو
اقع شدهح)القدس ود شدن پسر از ديدگاه منطقى قبل از صـادر شـدن رولومو

ا هر آنچه درد، زيرمانى ندارتيـب زتباطى با ترع هيچ ارضواست (البته اين مـو
نه كه پسرد، همان گوجومان است). با اين وج از زد خاراقع مى)شوهيت والو
ن پدر و كمتر از او نيسـت؛دانى از پدر است و در عين حـال مـادود جاولومو
د از آن دو كمتر منى)باشد.ل از پدر و پسر صادر مى)شوح)القدس نيز كه از ازرو

ىهيت هيچ چيـزد و هويت او ناشى از آن پدر و پسر اسـت، امـا در الـوجوو
د.كمتر از آنها ندار

ح)القدس»لى روا به نام «صادر شدن ازه)اى كه آن ر آموزlاين است خالصه
سيد؟ آيا اينى رنه به اين نتيجه)گيرليه چگون اومى)شناسيم. اما كليسا در قرو

 چنين نيست. اينًدى الهى)دان باستانى است؟ يقينـااع معدو اخترًفاه صرآموز
ف شده است.ه، حقيقتى است كه در كتب)مقدس مكشوآموز
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دش)ح)القدس يك «شخص» اسـت كـه خـودر فصل پنجم ديـديـم كـه رو
ارد و خدا است و در عين حال نه پدر است و نه پسر. در اينجا تكرهيت دارالو

د به ياد داشنت تعليمـىجود. با اين واهد بو گفته شد خسته)كننده خوًآنچه قبال
ى است. باك مطالبى كه در پى مى)آيد ضروراى درائه شد بركه در آن فصل ار

حنا ٢٤:٤) و نيز اينكه هـرح است (يـوع كه خدا روضوفنت اين مـودر نظر گر
هيت هم صـادقد هر سه شخص الوان گفت در مورد خدا مى)تـوآنچه در مور

د؟ بايستى دليلىح» ناميده مى)شوم تثليث «روا تنها شخص سواست، پس چر
ح» به او اطالق شده و نه به پدر يا پسـر. پـدر،د داشته باشد كه نـام «روجوو

ح است. امـا ايـنح» است. پسر خـداسـت و خـدا روخدا است و خـدا «رو
د.د دارا بر خوس» رح قدوهيت است كه تنها نام «روم الوشخص سو

 به معنى «نفـس»، «بـاد»،(spiritus)ح» در زبان التيـن معادل كلمـه «رو
 بهspiroد از فعل ندگى» يا «جان» مى)باشد و اين كلمه به نوبـه خـوا»، «ز«هو

ىمعنى «نفس كشيدن» مشتق شده است. كـلـمـاتـى كـه در زبـان)هـاى عـبـر
اىجمه شده)اند، دارح» ترنانى عهد)جديد آمده و در زبان ما «روعهد)عتيق و يو

ند. شخص در زبان التيـن دارspiro و spiritهمان سلسله معانى هستنـد كـه 
سيله پدر و پسر دميـدهد كه به وح» ناميده مى)شـوم تثليث به اين دليـل «روسو

 او با دو شخص ديگرlابطهع رد او حاكى از نوان منحصر به فرشده است. عنو
ا بيان مى)كند. عناوين «پدر» و «پسر» بيانگرگى شخصى او رتثليث است و ويژ

تيـبد. به همين تـرد دارجـوم ول و دو متقابلى است كه بين شـخـص اوlابطـهر
د»ح كه از پدر صادر مى)شوح پسر» و «روح خدا»، «روح»، «روات «روعبار

لىابطى بين شخص ازد تا نشان دهد كه چه روم به كار مى)رواى شخص سوبر
ح)القدس» ناميدهد. البته او به اين خاطر «رود دارجوم ول و دواو و شخص او

د در كائنات است،جوى خالق متام تقدس، پاكى و زيبائـى مـود كـه ومى)شو
ج است.عى كه از بحث اين كتاب خارضومو
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ح)القدسند ما عيسى مسيح مى)گويد كـه روحنا ٢٦:١٥ خداواجنيل يودر
دهه كرحنا ١٦:١٤-١٧، )به آن اشار در يوًى قبالاز پدر مى)آيد، حقيقتى كه و

صيw تواستى كه از پدر صادر مى,شود»«روح, ران ا به عنوى رد. در ادامه وبو
ابطـه رlى است كه نشان)دهنـدهات بسيـارمى)منايد. اين منت تنها يـكـى از اشـار

مور ٣٠:١٠٤ خطاب بهامير در مـز مزlايندهح)القدس با پدر مى)باشد. سـررو
تباط منحصرستى.» به خاطر همين ارا مى)فرد رح خون روه مى)گويد: «چوّيهو

نده»ح خداى زنتيان ١١:٢)، «رول قرح) خدا» (اود با پدر است كه او «روبه فر
ح جالل ونتيـان ١٧:٣) و «روم قرند» (دوح خـداونتيـان ٣:٣)، «روم قر(دو
س ١٤:٤) ناميده شده است.ل پطرح خدا» (اورو

هدعو ىسيع هك ديد ميهاوخ مـينك هعجارم ٥١:٦٢ انحوي هب رـگيد راب هچنانچ
سدقم)باتك هچنآ .تسا هداد »متسرف)ىم امش دزن ردپ بناج زا ار وا هك هدنهد ىلست«
رد نياربانب .تسا هتفگ زين رسپ و حور دروم رد ،ديوگ)ىم ردپ و حور طابترا هب عجار
...سدقلا)حور« :تسا هدش هدناسر ىتسرد هب ىنعم نيا ٧-٦١:٦ لامعا همجرت
»ىسـيع )حور« سدقلا)حور ـمه سدـقم)باتك زا ىـرگيد نوـتم رد ».ىـسيع )حور
.تسا هدش هديمان )١:١١ سرطپ لوا( »حيسم حور« و )١:٩١ نايپليف(
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زا سدقلا)حور هك هدش هداد ناشن هيآ نيـمه هب هراشا اب ،رگيد ىاج دنچ رد
رد سلوپ .دوش)ىم هداد تبـسن ود ره هب وا لامعا و ددرگ)ىم ردـاص رسپ و ردپ
هب »ادخ حور« حالطصا زا نانچ ،ديوگ)ىم نخس »حور« زا ىتقو ،٨:٩ نايمور
ار ود نيا ىو هك تسا اديپ ىنشور هب هك دهد)ىم نحل رييغت »حيسم حور« ترابع
ار حور ادخ« هك ـديوگ)ىم ديكأت ـاب ٤:٦ نايطالغ رد ىو .دناد)ىم ـمه لداعم
.تسا »ادخ رسپ حور« دنك)ىم تبحص نآ زا ىو هك ىحور ىلو »...داتسرف

نـانخس ـنيرخآ تحاـصف و ىنشور هب درـوم نيا سدـقم)باتك ىاج ـچيه رد
.تسا هدشن نايب ،شندش بولصم زا لبق ،نادـرگاش اب حيسم ىسيع ام دنوادخ
ردپ زا رسپ ىاضاقت ،نآ تلع اهنت ىلو ،ديآ)ىم ردپ زا سدقلا)حور هك تسا تسرد
.)٤١:٦٢ انحوي( دتسرف)ىم رسپ مان هب ار سدقلا)حور ،ردپ .)٤١:٦١ انحوي( تسا
ديكأت هچ رگا ،)٦١:٧ انحوي( دتسرف)ىم ار حور زين دوخ رسپ هك دراد تيعقاو زين نيا

دوش)ىم ردـاص ردپ زا حور هكنيا زين و ،دتسرف)ـىم ردپ بناج زا ار حور وا هك هدش
هـيقب ،مينك رظن)فرص هيآ نيمه رد انثتسا دروم اهنت زا هچ نانچ .)٥١:٦٢ انحوي(
ار زـيچ كي رـسپ اب و ردپ ـاب سدقلا)حور ـهطبار صوصخ رد ،سـدقم)باـتك تايآ
هك تسا ىسك ـىنعي »تسا حور« وا .دتسرف)ىمن ار دوخ ،سدقلا)حور .دنيوگ)ىم
نياربانب .دوش)ىم رداص اي هديمد وا هك تسا رسپ و ردپ زا و .دوش)ىم رداص اي هديمد
لامعا ار دوخ تردق و دنوش)ىم راكشآ رسپ و ردپ ،دنك)ىم راك سدقلا)حور اج ره
.)٤١:٩ ؛٥١:٦٢ ؛٥١-٦١:٤١ انحوي( دنيامن)ىم
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د كهاى نيقيه بوليه، شوراها در تاريخ كليساى اوترين شوريكى از مشهور
ترين شكلجزا با دقيق)ترين و مودر سال ٣٢٥ ميالدى تشكيل شد. اين شور

ص آنچه مى)بايستداخت،) اما در خصوهيت مسيح پـرصيw الوممكن به تو
ابطه اجنامى كه در اين رديد و تنها كارح)القدس بگويد دچار ابهام گر روlهدربار

مانى پس ازتاه زا اعالم منايد. كوح)القدس» رد «به رود كه ايمان خوداد اين بو
شاشت كه با عدم پذير سر بر افـر(Macedonius)س نيوتداد مقدوا، ارآن شور

ه بااى مبارزديد. برى گـرهيت وان خداى متعال، منكر الوح)القدس به عنورو
اىن ايمان شـوراى قسطنطنيه در سال ٣٨١ تشكيـل و قـانـوتداد، شـوراين ار

ند وح)القدس، خـداوم به روش داد: «من ايمان دارتيب گسترا بدين تـرنيقيه ر
د...» حيات كه از پدر صادر مى)شوlبخشنده

د. كليساهاى التين زبـاناضى نكـرا ربه هر حال، اين متمم، همـگـان ر
شن كتاب)مقدس مبنىاجع به حفظ تعاليم روف به )كليساهاى غربى) ر(معرو

دند. اين كليساهاان بوه از پدر و پسر است نگرح)القدس به يك اندازبر اينكه رو
ستين اهل هيپو بر آنها داشت، تأكيدى كه سنت اگوذ و تأثيربيشتر به خاطر نفو
ابطه)اى است كه با پسر همان رًح)القدس با پدر دقيقاابطه رومى)ورزيدند كه ر

ا به نسخه رFilioqueدو، كلمه التين ِلاى تواين در سال ٥٦٩ در شورد. بنابردار
انديـم،)ق خودند و جمله)اى كه در فـوالتين اعتقاد نامه قسطنطنيه اضـافـه كـر

 حياتlند و بخشندهح)القدس، خداوم به روآمد: «من ايمان داربدين شكل در
د...»صادر مى)شوو پسر كه از پدر 

قى) به شدت به مخالفتنانى زبان (مشهور به كليساهاى شركليساهاى يو
افقت كننـدل موموخاستند. آنها در ابتدا متايل داشتند با اين فـرده بربا اين افزو

سطاجنام توت سرلى اين عبارد» و«...كه از پدر و از طريق پسر صادر مى)شو
اىاقع همان اعتقاد نامه شورن ايمان نيقيه امروز در ود شد. قانوه رهر دو گرو

∑π YOK¦ð —œ v~½U~¹ ”bI�«ÅÕË— v�“« Êbý —œU= ∑∏



لدو اصالح شد. اين اعتقاد نامه در پاياناى توسط شورقسطنطنيه است كه تو
ش كليسـاىد پذيرن ايمان نيقيـه مـورهمين كتاب ضميمه شـده اسـت. قـانـو

لى تا به امروز كلـيـسـاىفته وار گـرتستان قـرقه)هاى پـروم و متام فـرليك ركاتـو
ا رl Filioqueدهق، افزوابسته به سنت شـرنانى و ديگر كليساهاى ودكس يوتوار

د.ده)اند و اين مجادله همچنان ادامه دارل نكرقبو
احت در كتاب)مقدسشنى و صرا كه به روع رضوق اين موا كليساهاى شرچر

د مى)كنند؟ دليلى كه آنها ذكر مى)كنند اين است كه چنـيـنتعليم داده شده، ر
سميـته بر پدر بـه رهيت» عـالومين «منبـع الـوان دوا به عنـوتعليمى، پـسـر ر

دت دارى با اين حقيقت كه پسر تابع پدر است مغايـرمى)شناسد و چنين چيـز
داخت). انديشه دو شخص كه هر يكاهيم پرع خوضو(در فصل بعد به اين مو

ا تهديد مى)كند.نى تثليث الهى رهيت» باشند، در نظر آنها نظم درو«منبع الو
د كه منطقد دارجوديم كه حقايقى در كالم خدا وها ثابت منوها و بارلى ما بارو

عضوك منايد. اين موسد و درد به آنها براند با فكر و ذهن خوگز منى)توانسانى هر
 تثليث صدق مـى)كـنـد.lهط به آموزد متام حقايـق مـربـوبه طور خاص در مـور

ده،ديت)هاى افكار و اذهان ما دليل كافى بر انكار آنچه خدا آشكار كرمحدو
ند ما در بابهاى ١٤د كه بيان خداومنى)باشد. حتى يك حلظه هم نبايد تصور منو

اح رد. پـدر روش مى)سازا مخـدونى تثـلـيـث رحنا، نظـم دروتا ١٦ اجنيـل يـو
است پسر و بهخوا در پاسخ به درح رستد. پدر روا مى)فرح رستد، پسر رومى)فر

ستد. چنين زبانى بيانگـرا از جانب پدر مى)فرح رستد. پسـر رونام پسر مى)فر
lابطهح)القـدس رئى است. روى از مقايسه و رويارود و عارنظم منحصر به فـر
د و بـههيت است كه به يكسان از پدر و پسر صادر مى)شـومتحد كننده در الـو

ح مسيح است.ح خدا و روه رويك انداز
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 تثليثlهاهد و مستندات كتاب)مقدس، در اينجـا بـه آمـوزبا استناد به شـو
احد است و جز او خدائى نيست؛ سه شخص هستـنـد كـهسيم: خـدا ومى)ر

ح)القدس؛ اين سه از يكديگر متمايز هستندند يعنى پدر، پسر و روهيت دارالو
دلوند. مـوگى)هاى شخصى)شان از يكديگر متييز داده مى)شـواسطه ويـژو به و

د شدن سخنلوان از مود پسر مى)تودن عملى است خاص پدر و تنها در موركر
تيب درح)القدس صدق مى)كند. به اين ترد روگفت. صادر شدن تنها در مور

 تثليث آشنا شديم. فقط چنـدlه با متام نكات اصلى آمـوزًل قبل ما تقريبـافصو
دازيم.شن سازيم و حال به اين نكات مى)پرايمان باقى مانده تا رونكته بر
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در كتا)ب)هائى كه از كتاب حاضر مفصل)تر و پيچيده)تر هستند از مبحثى
دى» (يا گاهى «تثليث ذاتى») سخن مى)گويند. ايـنجوان «تثليث وحتت عنو

تيب معين خاصـى درت به طور خالصه به اين معنى است كه نظـم و تـرعبار
م. اينح)القدس سوم و رول است، پسر دود. پدر اود دارجوهيت والودرون 

ل خداا هر سه از ازد داشته، زيرجوى وبدان معنى نيست كه يكى پيش از ديگر
نمى مادوق آن دو ديگر است، دوهستند، و نه به اين معنى است كه يكى مافو

د، خدا هستندا كه هر سه شخص در جاى خون همه، چرمى مادولى و سواو
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ابط ابدىى است از روصيw ساده و مختصرو هر سه با هم مساويند. اين تو
د.د دارجوهيت ولى كه در بين سه شخص الوو از

د يا صادر نشده اسـت. او پـدرلوپدر از هيچيك از دو شخص ديگـر مـو
ح)القدس از پدر صادر شده ود از پدر است. رولول موپسر است و پسر از از

ح)القدس عمل مى)كندستد و از طريق پسر و روا مى)فرح رح او است. او رورو
گز صادق نيست.ع هرضوو عكس اين مو

استاده شـده و او رسط پدر فـرد يگانه از پدر اسـت و تـولـول موپسـر از از
ح)القدس كارستد و از طريق روا مى)فرح)القدس رد. او نيز روف مى)سازمكشو

گز صادق نيست.ست و عكس آن هرح اومى)كند كه همانا رو
ل از پدر و پسر صادر شده و به جاى آن دو عمل مى)كندح)القدس از ازرو

د.ف مى)سازا مكشوو آن دو ر
راختفا و تردق ،لالج رد ور نيا زا و ،دنتـسه ادخ ناسكي هب هس ره

.تسين ىرگيد زا شيب ىكي تيسودق و تمكح ،تيهولا .دنشاب)ىم ربارب
ـاب .دنتسين توافتم بتارم ىاراد هك ىنعم نيا هب ،ـتسين ىرگيد عبات ىكي
بيترت و مظن نيا ،ـتسا رظن دروم نانآ ىصخش هطبار ـهك اجنآ ات دوجو نيا
صاخ تيعبات ىعون زا ناوت)ىم ىنعم نيا هب اهنت و اهنت و تسا مكاح ىعطق

تيهولا رد .ىرترب موهفم هب هن اما تفگ نخس مدقت زا ناوت)ىم .تفگ نخس
ـثيلثت« حالطصا ىتقو .wلتخم ىاه)هبتر ىنـعم هب هن اما دراد دوجو ىبيترت

نهذ رد ار تيعقاو نيا هك ميتسه نيا ىپ رد اهنت ،ميرب)ىم راكب ار »ىدوجو
صخش هس نيب هك ىا)هطبار تسا نيا .ميروآ داي هب ار نآ و ميهد ىاج دوخ
.دشاب)ىم رارقرب ثيلثت
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ه عمل خدا انعكـاسد در شيـود دارجوهيت ون الوابطى كـه در درواين رو
ى كه خدام است. هر كاردى» همين مفهوكرمى)يابد. منظور ما از «تثليث كار

ل است. آن كار از طريق پسرد، پدر اوچشمه مى)گيراجنام مى)دهد از پدر سر
تح)القـدس صـورم است. كار خدا حتـت تـأثـيـر رود، پسـر دواجنام مـى)شـو

ك هر سهم است. متامى اعمال خدا اعمال مشـتـرح)القدس سود، رومى)گيـر
است است كه آيات خاصى از كتاب)مقدس، آفريـنـش رشخص هستنـد. در

،دـننك)ىم نايب سدقلا)حور راك ار سيدقت و رسپ رـاك ار تاجن ،ردپ راك تسخن
،ىتلاح ره رد هك ميباي)ىمرد ،مينك هجوت سدقم)باتك ميلاعت مامت هب هچ نانچ ىلو
هتبلا .هدنـنك ليمكت و ىرجم سدقلا)حور و هطساو رسپ ،تسا للعلا)تلع ردپ
و رتگرـزب و دنتسه ربارب ثيلثت صخش هس هك ميئامن ديكأت و ىروآداي ًاددجم دياب

گنهامه بيترت نيا دنك)ىم ىراك ادخ هاگره دوجو نيا اب و درادن دوجو ىرتكچوك
.دنك)ىم لمع هنوگ نيا ادخ .دوش)ىم هدهاشم ثيلثت صخش هس

د:اى آفرينش مشاهده منوشنى در كار خدا بران به روا مى)توع رضواين مو
لى در عين حال (پيدايش ١:١)، وا آفريد»مين ر«در ابتدا خدا آسمان,ها و ز

انيان ٢:١) و اين نيز (عبرا آفريد»«به وسيله او (پسر) عالم,ها رانيم كه مى)خو
ح)القدس بر كار آفرينش اثر نهاد (پيدايـش ٢:١)،شن است كـه رو روًكامال

مور ٣٠:١٠٤).د (مزان عامل آفرينش ناميده مـى)شـو به عنوًا كه او غالبـاچر
ح)القدس اجنام داد.سط روا از طريق پسر و توخداى پدر كار آفرينش ر

داى جنات بشر نيز ديد. خداى پدر بوان در كار خدا برا مى)توند رهمين رو
ا جناتستاد تا آنها را به اين جهان فرش داد و او رگزيده به پسرمى برل قوكه از از
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اىد و براى گناهان ايشان مرد كه بـرحنا ٣٧:٦-٤٠). خداى پسر بودهد (يو
ح)القدس استميان ٢٤:٤-٢٥). خداى رود (روستاخيز منوعادل شدن آنان ر

دارخورده، بـرايشان به دسـت آوركات آنچه مسيـح بـرا از منافع و بـركه آنهـا ر
ح)القدسنيكيان ٥:١-١٠). كار رول تسالونتيان ١:٢-٥؛ اول قرد (اومى)ساز

نادامه كار پسر است، همان طور كه كار پسر ادامه كار پدر مى)باشد. در درو
د، بلكه اين امر درد دارجوتيب قطعى و مشخصـى وهيت نه تنها نظم و تـرالو

دى»كـرقتى از اصطالح «تثليـث كـارنى مى)يابـد. واعمال خدا انعكاس بـيـرو
اى ذهن و فكرا براستفاده مى)كنيم، هدف ما تنها اين است كه اين حقيقـت ر

ك منائيم.د قابل درخو

dOE½ÅvÐ

ك ناشدنى تثليثاز درانيم به تشريح ره مطالعه كنيم باز هم منى)توهر انداز
د اينانسته)ايم تعليم كتاب)مقدس در مورلى تا اينجا حداقل توديك شويم، ونز

نهع نهفته است كه چگوضوك اين مواقعى در درسى كنيم. مشكل وا برره رآموز
د با دو شخص ديگر بستگىابطه خوهر شخص در عين حال كه خدا است، به ر

اهدتفع نخـوگز مرد باقى مى)ماند و هـرت خود. اين مشكل همچنان به قـودار
ك انسان است.ت فكر و درى قدراسوا كه فرشد، چر

شيده)اند كه بهل ميالدى تا به امروز، عده زيادى كون اوبه هر حال، از قر
اى فهم حقيقتند و از قياس)ها و تصاوير مختلفى بركشw اين حقيقت نائل شو

ان مثال حالتهاى سه گانه جامد، مايع و بخـارده)اند (به عنوتثليث استفاده كر
ماى آن...). هرها و گرتوشيد و پراده در انسان؛ خورآب؛ فكر، حس و ار

سا هستند و از آنچه كتاب)مـقـدسكدام از اين قياسها به طريقى كمابيـش نـار
ند. به هر حال بايد بات دار با آن تفاوًمى)گويد يا كمتر هستند يا بيشتر يا اصال

د. بـه تثليث هيچ همانندى ندارlهاين حقيقت روبرو شويم و بپذيريم كه آمـوز
ىا به تصوير بكشيم. هيچ چيزانيم آن رد كه بتود ندارجواهى وطور كلى هيچ ر

گترينلين و بزردازيم. تثليث اواهيم به مقايسه بپرد كه بخومانند آن يافت منى)شو
ا به تصويـراند خداى اليتناهـى رد مى)توى محـدونه تصويرها است. چگـوازر

صيw انسـاند خدا است و خدا در تعريw و توجوع بحث ما وضوبكشد؟ مو
فانى منى)گنجد.

`O{uð s¹d²NÐ

ممكن است. درط به خدا غيرك حقايق مربو كالم خدا، درlن مطالعهبدو
ند، مگر اينكه مشتاقانـها بپذيـراز را كمك كنيم تا اين ردم رانيم مرنتيجه منى)تـو

صتىانند. اگر شما فرا بخود كتاب)مقدس رند يا خوان بشنوا از ديگرضيح آن رتو
ى بهتر از اينست مشتاق صحبت كنيد چه چيزبه دست مى)آوريد تا با يك دو

ا دنبـالتيب اين كتاب رش و ترا در دست داشته باشيـد و روكه كتاب)مقدس ر
كنيد؟

د،د ندارجوضيح واى توصت كافى برنه)اى است كه فرقعيت به گواگر مو
جاع دهيد،ا به يك آيه از كتاب)مقدس ارد رست خواه اين است كه دوبهترين ر

ديم. حداقل فايده اين كار اين است كـهسى كرا بـررآيه)اى كه در فصل ٦ آن ر
د نظر متى ١٩:٢٨ع فكر كنند. آيه مورضوى مود تا رواهد كرا كمك خوآنها ر

د سازيد وا شاگرمان مى)دهد كه برويد و متام ملت)ها راست، آجنا كه عيسى فر
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جه كنيد كه عيسىح)القدس تعميد دهيد.» توا به اسم پدر و پسر و رو«ايشان ر
ى بهدر اينجا منى)گويد به «اسم)ها» بلكه «به اسم» و اين مشخص مى)كند كه و

احد است و جز او خدائى نيسـت. بـهه مى)كند. خدا واحد اشـارد وجويك و
تنه)اى نيست كه گويا اين سه اسم تنها اسامى متفاوى به گوه طرز بيان وعالو
اظب است تا بهند. عيسى مود هستند و هر سه بر يك چيز داللت دارجويك و

ند، و باا دارد رما تفهيم منايد كه هر يك از اين سه شخص، هويت خاص خو
د.ح)القدس» در بين آنها متايز قائل مى)شوگفنت «پدر و پسر و رو

هيت هستند. خدااى الود كه در آن سه شخص دارد دارجوتنها يك خدا و
لت سه)گانه است. پدر او متفاوًمى كامالاحد است و به مفهوم وبه يك مفهو

ىهاى بسيارم. البته همان طور كه ديديم چيزح)القدس سوم و رواست، پسر دو
ه تثليث همين است كه گفتيم.لى چكيده آموزاى گفنت باقى مانده، وبر
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ا به تثليث رlهشيده)اند تا آموزاد زيادى كول تاريخ كليسا افرگفتيم كه در طو
ا به طريقىه)اى ساده و قابل)فهم تشريح منايند. گاهى تالش شده كه آن رشيو

ضـيـحـات ولـى هـر بـار تـوفتـنـش سـاده بـاشـد. وضـيـح دهـنـد كـه پـذيـرتـو
ه)اى به آموزًاقعى كتاب)مقدس دور افتاده و نهايتااستدالل)هايشان از منظور و

ده است.سيده)اند كه تعليم كتاب)مقدس نبور
اى دنياى معاصر تثليث بـرlهصيw و تشريح آموزما نيز كه امروز در پى تو

اين در اينجـاات و اشتباهات مى)باشيم. بنـابـرض همان خطـرهستيم در معـر
هدم دچار آنها شدند، اشاره)اى از اشتباهات عمده)اى كه مرى است به پارضرور

داريم كه ازدمان چنان قدم بـركنيم. چنين اقدامى به جهت اين است كـه خـو
ابطه باه)هاى غلط در رى كنيم. آموزگيرهاى اشتباه جلوافتادن به دام همان باور

ا به اينند. در فصل ٦ به طـور گـذر به سه دسته تقسيم مـى)شـوًتثليث عمدتـا
دازيم. هر يك ازى به آنها مى)پرلى حال با تفصيل بيشترديم وه كرخطاها اشار
ار داده ود حمله قرا مور تثليث رlهه، يكى از بخش)هاى اصلى آموزاين سه)گرو

اف يا انكار حقيقت شده است.ى، انحرشكار منجر به سازًنهايتا

 vz«bšÅtÝ(Tritheism)

احد است و جز او خدائى نيست).د كه خدا واين بدعت مخالw اين باور بو
 محكمِل)ناپذير به يگانگى خدا باور داشتند و اين باورلزتى تزديان به صوريهو
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تند به ندردن داربه كليساى مسيحى منتقل شد. كسانى كه ادعاى مسيحى بو
ايان در صحنهده)اند، اما هر از چند گاهى سه)خداگرل منواز اين حقيقت عدو

ناجيستند از جان آسكوف)ترين آنها عبارده)اند. دو نفر از معروتاريخ قد علم كر
(John Ascusnages)س نو اهل قسطنطنيه و فيلوپو(Philoponus)اهل اسكندريه 

دجودند كه سه خدا ودند. آنها معتقد بـوندگى مى)كـرن ششم زاخر قركه در او
لى از يكديگر متمايز و جدا مى)باشند. بدترع هستند ود كه هر سه از يك نودار

ا ازن)هاى معاصر است كه تعداد خدايـان رمو مورlقهاز اشتباه آنان، خطاى فـر
ند. اعتقاد به خدايان متعددى اعتقاد دارده)اند و به خدايان بسياراتر برعدد سه فر

د.«چند)خدائى» ناميده مى)شو
ا به ياد آوريم و به آن ايمان داشتـهج در فصل ٢ رچنان چه حقيقت مـنـدر

باشيم، نه در دام بدعت «سه)خدائى» مى)افتيم و نه در دام «چند)خدائى». و با
ى از مسيحيـان دراقعيت داشته باشد كه بسـيـارع وضود شايد اين مـوجواين و

اىند تا خداى يگانه. بـراعماق دل خويش بيشتر متايل به خدائى سه)گانـه دار
آنها تصور سه خدا آسانتر است تا يگانگى در تثيلث يا تثليث در يـگـانـگـى.

م خاص كلمـهستى به مفـهـو هيچ عالقه)اى به سه)گـانـه)پـرًادى اصالچنين افـر
ا نسبت بـهانند كه آنان رد مى)پرورا در افكار خولى تصور اشتباهـى رند، وندار

 بديـنًضعيت قطعاد. اين وى كه بايد و شايد باز)مـى)دارخداشناسى، آن طور
د.ى كه شايسته است اجنام منى)شوستش و دعاى آنها، آن طورمعنى است كه پر

 vz«dÖÅXMDKÝ(Monarchianism)

ند كه هر سه به طورد دارجواين بدعت مخالw اين است كه سه شخص و
دند،ل تاريخ سر بر آوره بر تعاليم اشتباهى كه در طوى خدا هستند. عالومساو

ا مى)باشند.ى هستند كه سلطنت)گرقه)هاى بسياراد و جنبش)ها و فره نيز افرامروز
ى ازجه پائيـن)تـرا خدا مى)دانند، امـا در درح)القـدس رآنها هر چند پـسـر و رو

هيت منكر الـوًقات اصالى اوار مى)دهند و در بسيـارهيت نسبت به پدر قـرالو
ع هنوز پايان نيافتهضوح)القدس هستند! جنگ و جدال بر سر اين موپسر و رو

مىند عيسى مسيح، خدا است به همان مفهـواست! ما تأكيد داريم كه خداو
صى و هم)ذات است. و در خصـول با پدر مـسـاوكه پدر خدا اسـت و از از

ح)القدس نيز بر همين باور هستيم.رو
هك دوب نامز نآ رد .دمآ دوجو هب مود نرق لياوا رد ،هنيمز نيا رد تعدب نيلوا

كي و تاذ كي ادخ هك دوب رواب نيا رب هك ـىتعدب ،درك روهظ »ىسونگ« تعدب
طابترا اهنآ هليسو هب ادخ و دنريگ)ىم تأشن ىرت)نيئاپ نايادخ وا زا و تسا صخش
زا ىكي حيسم و دندش)ىم هديمـان aeon نايادخ نيا .دنك)ىم ظفح ايند اب ار دوخ

دوب دقتعم هك دروآرب رس (Ebionite) ىنويبا lهقرف نارود نامه رد .دوب اهنآ نيرتگرزب
ىهلا ىورين اي ىلجت ىعون هكلب صخش هن سدقلا)حور و تسا ناسنا ًافرص حيسم
دندش فورعم (Socinians) ناينيسوس هب هك سونيسوس ناوريپ نينچ)مه .تسا

ات هك (Unitarians) نايارگ)درفم زين و دندوب هتفاي اپورا رد ىدايز ذوفن ٦١ نرق رد و
اب فداصم هك شيپ نرق لالخ رد .دنتسه رواب نيمه رب ،دنا)هدنام ىقاب زورما هب

مامت رد ًابيرقت اهرواب نيمه ،دوب هزجعم راكنا و سدقم)باتك هيلع گرزب تالمح
و »لاربيل« نيمداخ زا ىرايسب مه زونه .دوب هدرك ذوفن تيحيسم هدمع ىاه)هقرف
.دنشاب)ىم رواب نيا رب هك دنراد دوجو »ارگون«

س، كشيشگترين تهديدها عليه حقايق الهى، از جانب آريـويكى از بزر
د كه خدافت. او معتقد بـوت گرم ميالدى صـورن چهاراهل اسكندريه در قـر
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قدات، عالى)ترين مخلوجواحد است كه قبل از خلقت متام مولى وشخص از
د جز يگانه پـسـر او.ق كسى نبـود آفريد. و اين مخلـوا به شباهـت خـود رخو

زا رت)نييـاپ ىا)هبترم رد ـاما تسا تـيهولا ىاراد رسپ ـهك دوب رواب نيا ـرب سويرآ
ردپ تيهولا دننامه ًاعطق ىو تيهولا ور نيا زا و هدوبن ادخ رسپ لزا زا وا .ردپ
رد اهـدعب هك دوب وا مه و دش هديرفآ تادـوجوم همه هك دوب رسپ ـطسوت .تسين

هك ىدوجوم ـنيرتگرزب و نيلوا .تفرگ ناسنا تروص ،ىرصـان ىسيع صخش
.دراد رارق رسپ زا دعب هبترم رد زين وا تيهولا و دوب سدقلا)حور ديرفآ ادخ رسپ

اسرس كليساهاى سرسيد كه تعاليم آريونه به نظر مى)رمدت زيادى اين گو
سل بهس با تواهد داد. در اين ميان آتاناسيوار خود قر خوlها حتت سيطرجهان ر

ى ايستاد.ليه، به تنهائى در مقابل وهاى مسيحيان اوحقايق كالم خدا و باور
ًگز كامـالد آريانيسم هـرجوشبختانه حقيقت پيـروز شـد، بـا ايـن وآن روز خو

اد رد. كسانى كه خومى)آورل تاريخ سر برريشه)كن نشد و هر از گاهى در طـو
ه)اى از بدعت آريانيسم هستند، هر چنده» مى)نامند، شكل تـازّ«شاهدان يهو

ى اعتقادهيت وح)القدس و الوس، به هيچ شكلى به شخص روخالف آريوبر
ظيفه داريم در مقابل بدعت)ها و خطاهائى كه از ناحيه آنهاه ما وند. امروزندار

شيار باشيم.ش مى)يابد آماده و هود مى)آيد و گسترجوان به وو ديگر
ذس چنان نفو عقايد آريوًد، يقيناچنانچه اوريجن (١٨٥-٢٥٥)م.) منى)بو

مىليت عموهايش كه مقبوح يكى از باورد. اوريجن با طرشى پيدا منى)كرو گستر
د. او معتقداهم منوا فرش آريانيسم رمينه پيدايش و گستراسته زد، ناخويافته بو

 به همانًد دقيقاجولى با اين وجالل و الهى اسـت، ود كه پسر، شخصى پربو
ح)القدس هم در مقايسه بـامى كه پدر خدا است، پسر خدا نيـسـت. رومفهو

ى بذر اينتيـب ود. بدين ترار دارهيت قرى از الو پائين)ترlتبهپدر و پسر، در مر
ساى آريوجات است و اين امكان براتب و درهيت شامل مرا پاشيد كه الوتفكر ر

فد. اين ديدگاه بعدها به شبه آريانيسم معـرواتر بگذاراهم شد كه قدمى فرفر
ا با حدت و شدت متـام درمديا آن رس نيكوس قيصريه و اوزبيـوشد و اوزبيـو

س هم عقيدهان شبه آريانيسم با آريودند. بعضى از پيروح كراى نيقيه مطرشور
اح)القدس رلى اكثريت آنان روده، وق پسر بولين مخلوح)القدس اودند كه روبو

ل داشتند.ان نيرو يا جتلى الهى قبو به عنوًفاصر
دى ناشى از تعليـمـات تا حدوًد احتمـاالخطاى اوريجن نيز به نـوبـه خـو

د،ا ابداع منـوه «تثليث» راژد. اگر چه او ود ١٦٠-٢٤٠)م.) بوليان (حـدوتوتر
هيت پسر خدا به هماندد كه الوفق نشد مانع اين تفكر گرى نيز مولى تعاليم وو

د. خطاى او در مـقـايـسـه بـاد پدر مـصـداق دارمى نيـسـت كـه در مـورمفـهـو
لى به خوبى نشان مى)دهد كه دقيقد، وچك بوبدعت)هاى پس از آن بسيار كو

ليان وتود. خطاهاى تـره اهميت دارع تثليث تا چه انـدازضـود مودن در موربو
اوريجن و ساير خطاهائى كه در اين بخش ذكر شد، خطاهائى هـسـتـنـد كـه

ل ٣ الى ٥ج در فصوط بر اينكه حقايق مندرد، مشروان از آنها اجتناب منومى)تو
لسيان ٩:٢ و اعمـالا كوا به خاطر داشته باشيـم. چـرو ٧ الى ٨ اين كتـاب ر

ا حفظ نكنيم؟٣:٥-٤ ر

 vz«dÖÅX1UŠ(Modalism)

گى)هاىهيت از ديدگاه ويژاين بدعت مخالw اين است كه سه شخص الو
عى بهس هم به نـوان آريوشخصى)شان از يكديگر متمايز هستند. حتى پـيـرو

π± YOK¦ð —œ v~½U~¹ b¹“—Ë »UM²ł« UN½¬ “« b¹UÐ tE vðU¼U³²ý« π∞



ده)اندآورهيت اعتقاد داشتند، اما گاهى كسانى سربـرد سه شخص در الوجوو
كانه درا چنان تنگ)نـظـره شده)اند. آنها يگانگـى خـدا ركه منكر كل اين آمـوز

د سه شخص متمايز الهىجون انكار وگى چواجنام به خطاى بزرمى)كنند كه سر
مى)افتند. بر اساس ديدگاه آنـان، خـدا يـك شـخـص اسـت كـه مـانـنـد يـك

ت پدر،الى به صورى مى)كند. او به طور متوا بازهنرپيشه، سه نقش مختلw ر
اقتى او نقش يكى از آن سـه رد. وح)القدس در صحنه ظاهر مى)شـوپسر و رو

ى نيست. از آجنا كـه در ايـنى مى)كند، از حضور دو شخص ديگـر خـبـرباز
نه)اى تصوير شده كه گويا در حالتهاى مختلw ظاهر به گوًفابدعت، خدا صر

ائى» مى)نامند.ا «حالت)گرد، آن رمى)شو
لين بـار دراى او برًاده و ظاهرآورائى» به اشكال متعددى سـر بـر«حالت)گر

حاكسئاس اهل آسياى صغير مطردى به نام پرسط فرم ميالدى تون سوابتداى قر
مليسس، كشيش اهل پتودى به نام سابليوداز آن فرترين نظريه)پرديد. مشهورگر
ا اين بدعـت رًالم مى)زيست. به همين دليل مـعـمـون سواسط قـرد كه در اوبو

دهل بود خدائى كـه از ازجود كه يك مو«سابليانيسم» مى)گويند. او معتقـد بـو
تا آفريد، و سپس به صورقتى او كائنات راست، ملقب به خداى پدر شد. و

قتـى اويك انسان به ميان ما آمد ملقب به لقب خـداى پـسـر شـد. و ايـنـك و
د عمل شده است مـلـقـب بـه لـقـب خـداىارندگـى انـسـان و در زًمستـقـيـمـا

ى صليب جان داد،ح)القدس شده است. اين تعليمات يعنى كسى كه بر رورو
ى،ان اين خط فكـرقات پيـرواين بعضى اوده)است، بنابـر خداى پدر بـوًعمال

جن كشيده، معتقد مى)باشند) ناميدهتى)پاسيان « (كسانى كه به خداى پدر ر«پار
ند.مى)شو

ع يافته اسـت،فته و شيون اخير، اين بدعت چند بار جـان گـردر چند قـر
عى حتت مختلw اروپائى كه هر كدام به نـوlشته)هاى فالسفـه در نوًصامخصو

ح و شايعه چندان مطـرده)اند. هر چند اين خطا امـروزتأثير ايمان مسيحى بـو
ان مثال، مسيحيان در تالش به جهتد. به عنود دارجولى هنوز هم ونيست، و

ه مى)كنند كـه اشارH2Oل شيميائـى مو به فرًان، غالبااى ديگرتشريح تثليث بـر
فا منحرلى اين تصوير حقيقت رآيد. واند به حالت يخ، آب و بخار درمى)تو

حد كه خدا رومى)كند. نخست اينكه نشانى از اين حقيقت در آن ديده منى)شو
ى نيستشخصى است. اما بدترين خطاى آن اين است كه گويا تثليث چيـز

ديمه منو اشارًد. قبال در سه حالت مختلw ظاهر مى)شوًفاجز اينكه يك خدا صر
ىا با چيزشيم آن رگز نبايد بكوكه تثليث بى)مانند و غير)قابل قياس است و هر

ضيحات، علت اين امر بايـد بـهمقايسه كنيم يا به تصوير بكشيم. بـا ايـن تـو
ك شده باشد.شنى دررو

خىد. برى از سابليانيسم در دعاى مسيحيان ديده مى)شوقات آثاربعضى او
ع مى)كنند و در ادامه از اوا خطاب به خداى پدر شرود ر دعاى خوًاز آنها غالبا

ا به خاطر ايشان بر صليب داد. بـه ايـند رى مى)كنند كه جـان خـوارسپاسگـز
ا كه فقط مختص پسـر اسـت درى رند كه چيـزتيب دچار اين اشتباه مـى)شـوتر

ش درد پدر مى)گويند. سپس ممكن است از خداى پدر به خاطر حضورمور
ح)القدسد كه خطاب بـه روست)تر اين مى)بوآنها تشكر كنند، نكتـه)اى كـه در

د تا به سخنانى كه بـرشبختانه خدا بيشتر به دلهاى ما مى)نـگـرد. خوگفته شـو
ساطت مسيح تضمين مى)كند كـه دعـاهـاى مـازبان مى)آوريم و شفاعـت و و

ستـىا به درد، خدا رجوسند. با ايـن وبى)عيب به حضور خدا در آسمان مـى)ر
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ندده شونه دعاها در جمع كرناك است و چنانچه اين گوه خطرارنشناخنت، همو
هاه مبارزدند. رندگان گرجنش و آسيب شنوقات باعث رممكن است گاهى او

ا از يادل ٦ و ١٠ اين كتاب ربا سابليانيسم اين است كه حقايق مذكور در فصو
ند ماايت تعميد يافنت خداو روًصاع كنيم و مخصـوجوه به آنها رارنبريم و همو

ا به خاطر داشته باشيم،) آجنا كـه هـر سـهعيسى مسيح در مـتـى ١٣:٣-١٧ ر
ند.مان حضور دارهيت همزشخص الو

X�¹“ Ê¬ tÐ b¹UÐ t� v²IOIŠ

د جاى داده)ايم، با آنا در ذهن خو تثليث آشنا شده و آن رlهحال كه با آموز
چكار كنيم؟ آيا در همين جا متامش كنيم و به همين قناعت كنيم كـه فـكـر مـا

ندگيمانات خاصى در زار بر اين است كه تغييرنسبت به آن باز شده است؟ يا قر
د عملىه)اى در كالم خدا كاربرد؟ بله، همين طور است. هر آموزد آورجوبه و

ى عمل باز مى)كند.اهى به سود. هر حقيقتى رخاصى دار
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هد كه بايد به اين آموزى است كه قبل از هر چيز بر اين نكته تأكيد منوضرور
ا در كتاب)مقدسد راحد حقيقى، خدائى است كـه خـود. خـداى وايمان آور

نه بر ما آشكار ساخته است. اگر ايمان ما غيرا اين گود رده و او خوف كرمكشو
اهيم داشت، بلكـهت به خداى حقيقى ايمان نـخـواز اين باشد، در آن صـور

اد رات خـوداختـه تـصـورد كه خدائى سـاخـتـه و پـراهيـم بـوستـانـى خـوبت)پـر
ت اندكى بـاايان تفـاوسى)ها و حالـت)گـرستان، آريـوستيم. سه)خـدا)پـرمى)پـر

ستند،ده) منى)پرا آشكار كرد رند. آنها خدائى كه خوايان دارح)گرمسلمانان يا رو
همران در زا منى)تـود. آنهـا راقعـى نـدارد وجواننـد كـه وا مى)خـوبلكه خـدائـى ر

داهانى هستند كه در گناهان خود، بلكه گمرب منوان مسيحى محسوايمان)دار
ند.هالك مى)شو
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 جنات است. اين گفته بدان معنى نيست كه شخصlمهايمان به تثليث الز
دن)ها است مورا كه قره رايمان)دار بايستى متام نكات و پيچيدگى)هاى اين آموز

ك كند. اما بايد ايمان داشته باشد كه خداى حقيقىبحث و مناقشه هستند، در
احد درده، و او خداى وف منـوا در كتاب)مقدس مكشود رهمان است كه خـو

دانى يعنى شناخنتسه شخص است. كتاب)مقدس اعالم مى)كند كه حيات جاو
حنا ٣:١٧). كتب)مقدسستاد (يواحد حقيقى و عيسى مسيح كه او فرخداى و

اقعىمت ومت ننهيم، جالل و حرن پدر حرا چوبا تأكيد مى)گويند كه اگر پسر ر
ند بايد همـانحنا ٢٣:٥). كسانى كه به خدا ايمان دارا نشناخته)ايم (يـوپدر ر

احنا ١:١٤). كسانى كه مسيـح رش داشته باشنـد (يـوا نسبت به پسـرايمان ر
حنا ٢٢:٢-٢٣؛ ٢٠:٥).ل يوكمتر از پدر مى)دانند، از جنات دور هستند (او

ح)القدسان مسيح بايستى به نام پدر و پسر و روبدين جهت است كه پيرو
د نداشته باشد،جـوند (متى ١٩:٢٨). جائى كه ايمان به تثليث وتعميد بگير

ماقعى مستـلـزى ودى و پيرود. شاگـرد ندارجوى مسيح نيـز ودى و پيـروشاگر
 تثليث است.lهباور عميق به آموز
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ند.ار مى)گيره)هاى مهم اجنيل بر آن قر تثليث بنيانى است كه متامى آموزlهآموز
ه باقى مى)ماند. تاريخ نشانظ مباند، اجنيل نيز دست نخورچنانچه بنيان محفو

عتان شده،) پيام اجنيل هم بـه سـرگاه اين بنيان ضعيw يا ويـرمى)دهد كه هـر
ستا دواين متام كسانى كه اجنيـل رده و ناپديد گشته است. بنابرشكست خور

ند و در حفـظ آن تثليث عشق مـى)ورزlها مى)دانند، به آمـوزت آن رند و قدردار

قتىند، اجنيل خدا است. وشند. اينها مى)دانند اجنيلى كه در اختيار دارمى)كو
د.ده مى)شوشى سپرامود كه خدا كيست، اجنيل او نيز به دست فرش شواموفر

د كه خداى پدر جنات مى)بخشد، خداى پـسـر جنـاتاجنيل اعالم مـى)دار
ح)القدس جنات مى)بخشد. خداى پدر جنات مى)دهد،مى)بخشد و خداى رو

حنا٢٨:١٠-دانى بيابند (يوگزيده تا در مسيح حيات جاوا برل كسانى را از اززير
لحنا ١٦:٣؛ اوا جنات دهد (يـوستاد تا آنهـا را به جهان فرد ر٣٠) و پسر خـو

اد رم خوات قود كه مجازا او بوحنا ١٤:٤). خداى پسر جنات مى)دهد، زيريو
د آنان بـهنده است تـا وروس ٢٤:٢) و اينك زل پطرد (اوبر صليب حتمـل كـر

ح)القدس جنات مى)دهد،انيان ٢٥:٧). خداى روا تضمين منايد (عبرآسمان ر
د و در مسيح مبانـد،حانى بيابد، ايمـان آورندگى رواند زا هيچ)كس منى)تـوزير

نتيـان ٣:١٢؛ل قـراده)اش كار كنـد (اوح)القدس در فـكـر و ارمگر ايـنـكـه رو
 تعليم مى)دهد كه جنات كـارًاحنا ٥:٣-٨). كتاب)مقدس مـكـرر١٤:٢؛ يو

ش تثليث انكار يا مخـدوlهقتى آموزس ٢:١). ول پطرخداى تثليث است (او
ط به جنات نيز پيش مى)آيد.اى حقيقت مربوضعيت برد، همين وشو

اندگى بينديشيد.ند)خودگى و فرزط به عادل)شمرهم)چنين به حقايق مربو
ا بهش رخدائى هست كه به خاطر گناهامنان از ما خشمگـيـن اسـت. او پـسـر

فت تاد گرح)القدس طبيعت انسانى به خوت روستاد و پسر خدا به قدرجهان فر
ساند. مسيح كه در او هيچ گناهى به اجنام برًا به جاى ما كامالشريعت خدا ر

ا كه عقوبت گناهان مـا وميتـى رد، به جاى ما بر صليب جان داد و محكـونبو
دد مى)آورجوح)القدس در ما حالتى به وفت. رود گرد بر خو عدالت خدا بوlمهالز

ى كها در كاردانيم. او مـا رگرى از آنها برن شويـم و روكه از گناهامنان محـزو
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ا با مسيح متحـدد و ما ران اجنام داده سهيم مى)سازاى گناهكارعيسى مسيح بر
اند و گناهان ما به عنومى)كند تا شخصيت كامل و بى)نقص او به ما منتقل شو

دند.ب گرد محسوداخت منـوا پرات آنها رد مجازگ خواعمالى كه مسيح با مر
ندفته و پدر ما شده است. خداود پذيرندان خوان فرزا به عنوحال خداى پدر ما ر

ح)القدس در ما استاده خدا است. روگ ما در خانوادر بزرعيسى مسيح، بر
ندان خدا هستيم. هر سـه شـخـصن به ما اطمينان مى)دهـد كـه فـرزو از درو

تثليث در كار هستند.
تاجن ىارب ادخ هشقن لك ،ثيلثت lهزومآ نودب هك دشاب هدنامن ىماهبا دياب سپ

موهفم ،ىگدناوخدنزرف و ىگدرمش لداع ىاه)هزومآ و ديماجنا)ىم تسكش هب رشب
ليجنا مهم ىاه)هزومآ رياس صوصخ رد عوضوم نيا .دنداد)ىم تسد زا ار دوخ

هك ـتسا ىنايـنب نامه اريز ميراد)ـىم زيزع ار ثيـلثت lهزومآ ام .تسا قدـاص زين
.داد تاجن ار ـام هك تسا ـىئادخ ثيـلثت ىادخ .تسا هـدش انب نآ رب ـام تاجن
نودب ..مـينك)ىم ـشياتس و ـميراد)ىم تسود هك ـتسا ىئادخ ـثيلـثت ىادخ
.تسا لاحم ادخ نتشاد تسود ،ادخ قياقح نتشاد تسود
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م خيلى صميمانهست دارم، دوا به پايان ببراهم اين كتاب رحال كه مى)خو
لى اين تثليث، جناتى نيسـت. وlهى به شما بگويم: جدا از ايمان به آمـوزچيز

د جنات مى)يابند. باور بـهد به خوم نيست كه معتقدان به تثليث خـوبدان مفهو
 تثليـث،lهن آموزط به خدا كافى نيست! و حتى دانسنت اينكه بـدوحقايق مربو

ى خداى تثليث برويم. گناهاناجنيلى منى)داشتيم كافى نيست. ما بايد به سو

مان مى)دهد كه از آنها دستات ابدى هستند. خدا به ما فرما در انتظار مجاز
نه فكر كنيم كه با تالش)هاىگز نبايد اين گولى هرداريم (اعمال ٣٠:١٧). وبر

انيمنه مى)توميان ٢٠:٣). چگوانيم در حضور خدا عادل شويم (رود مى)توخو
ئى و عدالت كنيم؟ اما خداى پدر، پسرس ادعاى نيكودر حضور خداى قدو

ان هستنـدحنا ١٤:٤) و گناهكارل يوا جنات دهد (اوستاد تا جهـان را فرد رخو
دى خوا به سوس ١٥:١). او آنها رتاول تيموند (اول جنات او مى)شوكه مشمو

 توبه مى)كنند و بـهًاقعات مى)كند (متى ٢٨:١١-٣٠). متام كسانى كـه ودعو
فته شـدهما» پذيرحم فـرند «خدايا بر من گناهكـار تـرمى)آورحضور او فرياد بـر

د شده از متامـىاردانى وقا ٩:١٨-١٤) و به حيات جاوند (لوبخشيده مى)شـو
حنا ١١:٥-١٢؛ افسسيان ٣:١)ل يودند (اودار مى)گرخوركات آسمانى بربر

اقعيت كه شما بهحنا ٣٧:٦). اين واهد شد (يـوانده نخون رو هيچ)كدام بيرو
ى او مى)آئيد، ثابت مى)كند كه شما هم يكى از آنانى هستيد كه خداى پدرسو

ا بااقعيت كه شما جنات دهـنـده رحنا ٣٧:٦). اين وش داده است (يوبه پسـر
ح)القدس درا انكار منى)كنيد، نشانه اين است كه روش باز مى)پذيريد و او رآغو

نتيان ١٤:٢). از اين پس حقيقت تثلـيـث،ل قـرندگى شما كار مى)كنـد (اوز
خالى در ذهن شما نيست، بلكه حقيقتى است كه آمده)ايده)اى خشك وتنها آموز

ندگى كنيد.با آن ز
ستش و ستايش هدايت كند. مـاا به پرحقيقت تثليث بايستى مسيحيـان ر

ا به خاطرا به خاطر اعمال عظيم و نيكويش ستايش مى)كنيم. ما خدا رخدا ر
د اوهاى خدا تنها خولى دليل كارستيم. واى ما اجنام داده مى)پرهائى كه بركار

اهيم با اصطالحات وى است. چنانچه بخوى علت هر چيزد وا خواست زير
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ن كهدى است، چوكرئيم، خدا تثليث كـارات پيچيده فصل ٩ سخن بگوعبار
انستيمگز منى)تود، )هردى است. چنانچه خدا بر ما آشكار منى)كرجواو تثليث و

كى از جالل و عظمت خدا كسب كنيم. آنچه خدا به ما گفـتـهچكتريـن دركو
ىاسو فرًد. شناخت خدا متاماك منوان درعجيب)تر و عظيم)تر از آن است كه بتو

ا كشw كنيـم وانيـم آن رگز منى)توت استدالل و شناخت ما است. مـا هـرقدر
ى جزاتر از گنجايش ما است. ما چيـزاز فرقادر به تشريح آن نيستيـم. ايـن ر

اكنشى شايسته)تر از اين نيستقات او نيستيم، اما او خدا است. هيچ ومخلو
هيتتنى ايمان بياوريم و ستايش كنيم. در الونيم و با فروانو بزكه در حضور او ز

ا ستايشاين پدر رد. بنابرد ندارجواتب وتيبى هست، اما سلسله مرالبته نظم و تر
ا ستايش مى)كنيم. مانـنـدح)القـدس را ستايش مى)كنيـم و رومى)كنيم، پسـر ر

نس» چوس، قدوس، قدوئيم «قدود تخت خدا، سه)بار مى)گوداگرافين گرسر
ه صبايوت»ّقدوس، قدوس، قدوس، يهوئيم «د مى)گوجواو سه است. با اين و

ا«اين خدا، خداى ماست تا ابداالباد و ما راحد است (اشعيا ٣:٦). ا او وزير
مور ١٤:٤٨).(مزتا به موت هدايت خواهد منود» 

ل استحقيقت تثليث بايستى به دعاهاى مسيحيان نظم ببخشد. پـدر او
ند به مـا داده:مانى است كـه خـداوو دعا بايد خطاب به او بـاشـد، و ايـن فـر

نه دعاالن اين گوسوقا ٢:١١). ر(لوگاه دعا كنيد بگوئيد: اى پدر ما...» «هر
د آنمن نزانو مى,ز«زاجع به دعاهايش مى)نويسـد: ل رسولـس ردند. پومى)كر
دند،ا ستايش مى)كـرس، خدا رلس و پطرن پو (افسسيان ١٤:٣) و چـوپدر»

ك باد خدا و پدر خداوند ما عيسى مسـيـح...»«متباراين چنين مى)گفتـنـد: 
د دعاس٣:١). در عهد)جديد، چيز زيادى در مورل پطر(افسسيان ٣:١؛ او

ه درار «عيسى، عيسى» كه امروزد و از تكرد ندارجوند عيسى مسيح وبه خداو
ى نيست.ل است،) خبربعضى محافل متداو

حنا ١٨:١). هيچ كـسد (يوف مى)سازا مكشـوم است و او پدر رپسر دو
لحنا ٦:١٤ و اود (يود پدر بروند عيسى مسيح نزاند جز از طريق خداومنى)تو

اى با پدر نداريم، زيـرس ٥:٢). اين بدان معنى نيست كه ديگـر كـارتاوتيمو
ى پدر باشد، بلكه بدين معنىهمان طور كه پيشتر گفتيم بايد خطاب ما به سو

سيم.د او برى خدا بيابيم و نزاهى به )سوانيم رد منى)تودى خواست كه ما به خو
قع داشتـهانيم تـوتنها و تنها بر اساس شخصيت و كار مسيح است كـه مـى)تـو

د پدر ازانيان ١٩:١٠-٢٢). آمدن نزا اجابت كند (عبرباشيم خدا دعاى ما ر
ند ما عيسىت «در نام خداواتر از عبارمى بسيار فـرطريق عيسى مسيح،)مفهو

د، و نشان مى)دهد كه متامى اعتماد و اطمينانمسيح» در پايان دعاهايمان دار
د.ار داراى اجابت دعاهايمان، بر بنيان پسر خدا قرما بر

ن او ما دعا منى)كنيم، بلكه تنها كلماتـى بـرم است،) بـدوح)القدس سورو
ه ومنتظـرايمان غيـرزبان مى)آوريم. ما اغلب با دلى شكسته و مشـتـاق كـه بـر

نهئيم و چگوصw است به حضور خدا مى)رويم. ما منى)دانيم چه بگوقابل وغير
ميانح)القدس است (رولى قلب ما در دعا است. همه اينها كار روئيم، وبگو

حناح)القدس مى)باشد (يو٢٦:٨-٢٧). شناخت ما از مسيح نيز نتيجه كار رو
كز بر مسيح، «دعـاخاسته از دل و متمـر٢٦:١٥-٢٧؛ ١٤:١٦). دعاى بر

انيم چنين دعا كنيم، بايد دعادا ٢٠). اگر منى)تـوح)القدس» است (يهودر رو
سيم!حله بـرح)القدس بيشتر و عميق)تر در ما كار كند تـا بـه آن مـركنيم كـه رو

قا ١٣:١١).(لو
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ه)اى نسبت بـهام تازو آخر از همه اينكه حقيقت تثليـث بـايـد در مـا احـتـر
از عظيماند به كشw اين رگز منى)توكتاب)مقدس بيافريند. منطق و استدالل هر

ا برنه خدا «يك در سه» و «سه در يك» است. طبيعت هم آن رسد كه چگوبر
د؟صيw)ناپذير آشكار مى)شوك)ناشدنى و تواز درما منى)گشايد. پس كجا اين ر

دمان به روح,القدس«مرشته شـد؟ نه كتاب)مقدس نـودر كتاب)مقدس! چگـو
عضوس ٢١:١). موم پطـر (دومجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند»

اصلى كتاب)مقدس چيست؟ عيسى مسيح مى)گويد كه كـتـاب)مـقـدس بـه او
ان به بهتريننه مى)تـوا چگوحنا ٣٩:٥). كتاب)مقدس رشهادت مى)دهد (يـو

 (متىدد»«هر كلمه,اى كه از دهان خدا صادر مـى,گـرد؟ صيw منـونحو تو
ف شده كه از جانب خدااز عالم، در كتابى مكشوگترين رلين و بزر٤:٤). او

ىفته است. اين كتاب حاوح)القدس الهام گركز يافته و از روآمده، بر مسيح متر
اقعى به خدا نياز داريم. كتاب)مقدس به مااى ايمان ومتام تعاليمى است كه بر

اهد. كتاب)مقدس كالم خداى تثليث است.د كه خدا از ما چه مى)خومى)آموز
ان سخنان انسان،اقعيت آن بپذيريم، نه به عنوا در وبيائيد كتاب)مقدس ر

انيما بخونده. عميق)تر و دقيق)تر و با دعاى بيشتر آن رن كالم خداى زبلكه چو
ا در ميان ايند ردى كسى كه خوشنواى خوى براه ديگرندگى كنيم. آيا رو با آن ز

د؟د دارجوده، وصفحات بر ما آشكار كر
ح)القدس،جالل بر پدر، و بر پسر، و بر رو

دچنان كه در ابتدا بو
و االن هست

د.اهد بوو تا ابداآلباد خو
آمين.
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ن ايمان نيقيه تثليث، قانوlهابطه با آموزترين بيانيه در رقديمى)ترين و معتبر
فته است. ايـنار گرش جهان مسيحيت قـرد پذيرد آن موراراست كه متامى مـو
عاتضواى نيقيه در سال ٣٢٥ ميالدى است و مـوب شوراعتقاد)نامه، مصـو

ح)القدس بعدها در سال ٣٨١ ميـالدى درهيت و شخصيـت روط به الـومربو
اى («و پسر») در شورFilioqueت ده شد. عبـاراى قسطنطنيه به آن افـزوشور

ديد. به استثناىى اسپانيا به سال ٥٦٩ به آن اضافه گرلدوب در توكليساى غر
ن نيقيه، قانـوlفته، اعتقاد)نامها نپذيرق هنوز هم آن رت كه كليساى شراين عبار

ح است:ايمان متامى كليساها است. منت آن بدين شر
ميـن وم به خداى واحد، پدر قادر مطلق، خالق آسمـان و ز«من ايمان دار

هاى ديدنى و ناديدنى.همه چيز
م به يك خداوند، عيسى مسيح، پسر يگانـه خـدا، مـولـودو من ايمـان دار

جاودانى از پدر، خدا از خدا، نور از نور، خداى حقيقى از خداى حقيقى،
ا با پدر يك ذات است. به وسيله او همهكه مولود است و مخلوق نى، و او ر

ت روح,القدسد؛ و به قدراى جنات ما از آسمان نزول كرچيز وجود يافت و بر
ديد. و به خاطر ما در حكومت پنطيوسه متولد شده بشر گركراز مريم با
گاندد و مدفون گشت. روز سوم از مرجن كشيد، مصلوب شده مبرپيالطس ر

سانيد.  و به آسمان صعود منوده، به دستا به اجنام رخاسته، كتب,مقدسه ربر
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اگان ردگان و مرنداست پدر نشسته است. بار ديگر با جالل مى,آيد تا زر
ا انتها نخواهد بود.ى منايد و سلطنت او رداور

م به روح,القدس، خداوند و بخشنده حيات كـه از پـدر وو من ايمان دار
د. اوا عبادت و متجيد مى,بايد كرپسر صادر مى,شود و با پدر و با پسر او ر

ده است.به وسيله انبيا تكلم كر
سوالن.م به كليساى واحد جامع مقدس رو من ايمان دار

ش گناهان معتقدم.اى آمرزو به يك تعميد بر
م.ا منتظرگان و حيات عالم آينده ردو قيامت مر

آمين
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 ١٠٩.............................................پيشگفتار 
 ١١٤...............................................مقدمه 

 ١١٦...............................................آغاز سر

لبخش او
هيت اوند ـ الوخداو

ـ خداى ابدى  ١١٨.........................................١ 
ـ خدا با ما  ١٣٧...........................................٢ 

ـ خدا - حال و تا به ابد  ١٦٥...................................٣ 

مبخش دو
عيسى ـ انسانيت او

ـ و  ١٨٧..................................عده آمدن يك انسان ٤
ـ اينك آن انسان  ٢٠١.......................................٥ 

ـ انسانى بر  ٢٢٥...............................اى حال و هميشه ٦
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ان و بى)ياور،كيست اين، چنين ناتو
انى،تن عبر فروlهشيزدك دوكو

ى منناك،فته در آخورپناه گر
د؟ه)اى سرارابيده در گهوخو

رور آفرينش استَاين س
ده؛ا پيموكه اين طريق شگفت ر

مدىست خداى سراو
و تا به ابد خدا.

ه)ها،د اندوكيست اين، مر
ندگى،اه)هاى سخت زن رهرو محزور

ان،ه، خسته، آه)كشان، اشك)ريزارآو
 شيطان؟lبه)خاطر گناه انسان و سلطه

جالل، پرlاين است خداى ما، آن جنات)دهنده
ه،ستارق آسمان پرمافو

ك مى)بيند،اى ما خانه)اى تداركه اينك بر
د.اهد كرا تار نخوآجنا كه ديگر اشكى چشمان كسى ر
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مبخش سو
مسيح ـ شخصيت يگانه او

ـ يك شخص  ٢٤٢.........................................٧ 
ـ دو طبيعت متمايز  ٢٥٦.....................................٨ 

ـ بدعت)هاى كهن و امروز  ٢٧٢..............................ى ٩

 ٢٩٦............................................ه ناشر خرمؤ
 ٢٩٨...........................ن ل: اعتقاد نامه كالسدوضميمه او
 ٣٠٠...........................م: اعتقاد نامه آتاناسيان ضميمه دو
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نه مى)افشاندكيست اين؟ بنگريد چگو
د!مين مى)ريزنى كه بر زات خوقطر

د،كيست اين، حتقير شده، مطرو
؟جنيرجنور از متسخر، اهانت، ضربه و زر

اناين است خداى ما كه عطا و فيض بيكر
د؛د مى)ريزحال بر كليساى خو

دآن كه به زير تخت خو
د.اى متام دشمنانش انتقامى مقدس نهفته داربر

كيست اين، آويخته بر صليب، بى)نفس،
ل،كاينك دنياى گستاخ به متسخر و ريشخند او مشغو

ان آمده،در شمار تبهكار
؟ب و تاج خار بر سربا دست و پاى ميخكو

نده است،اين است خداى ما كه تا ابد ز
اه با متعال پر)جالل،همر

ه زرين،شكودر شهر پر
تا ابد سلطنت مى)كند.

الشام هاو (١٨٢٣-١٨٩٧)ى از ويليام وجمه شعرتر

—U²HÖÅgOÄ

امع غربى جوًاد، ظاهرحمانه خوم بى)رنيسم با هجومانى نيست كه مدردير ز
لين شاهد بـر ايـن اروپا اوًده است. يقيـنـادهاى مذهبى خالى كـرا از متام منـور
ـتّى شدن و مدنـيى شهـرامع هر چه بيشـتـر بـه سـونى است. ايـن جـوگواژو

ىمايه)دارند، هر چه بيشتر شيفته كاپيتاليسـم و مـنـاسـبـات دنـيـاى سـرمى)رو
سايـلند و هر چه بيشتر وند مى)خـورى پيولوژند، هر چه بيشتر با تكنـومى)شو

ى از كليساهاىند. بسيارش مى)يابد، كمتر مذهبى مى)شوتباط جمعى گسترار
دهاى يكشنبه خالى هستند و بيش از آنكـه مـور در روزًه عمالگ و باشكـوبزر

ند.ار مى)گيردان قرديد جهانگرجه و بازد تواستفاده عبادت كنندگان باشند، مور
ان گذشته ايمان شده)اند كه اينك درى باستانى از دوراين كليساها تبديل به آثار

ه، بلكهده گشته)اند. و نه تنها كليساهاى جامع باشكـومرنيسم پژم مدرماگرگر
انسهان مثال در فراقع به عنوى از كليساهاى ديگر نيز خالى هستند. در وبسيار

حانى كليسا بيشتر است.دان روان و طالع)بينان از مرگرتعداد جادو
ننه)اى ديگر ظاهر شده است. بدودر آمريكا، اين تصوير غم)انگيز به گو

هاىاگير، شهـرى فرلوژفاه بى)نظير، تكنـوانـى و راوشك آمريكا با آن همه فـر
ه به كشفيـاتق)العاده كه هـر روزت، امكانات حتقيقاتى فـولد ثـروگ و موبزر
ند، ويترينىه نائل مى)شوّات مادچكترين ذرى كهكشان)ها تا كواسوه)اى در فرتاز
فت)ها ايـنـكمان با اين پيـشـرلى همـزن مى)باشـد. واى منايش جامـعـه مـدربر

هنى، عجيب و غير)منتظرگوى شده)اند و اين دگرآمريكائيان شيفته امور معنـو
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ائى افسار)گسيخته)اى كه در دهه ١٩٧٠ متامىالريسم و مادى)گراست. سكو
ار وى امور غير)مادى، اسرد، حال به جستجوفته بوا در)بر)گرندگى رانب زجو

حانى به اشكال متـعـددى ظـاهـراعقلى تبديل شـده اسـت. امـور روامور فـر
ندگى مى)كنيم تسكيـنامش)طلبى كه ما در آن زهنگ بسيـار آرند و به فرمى)شو

فتار در پى يافنت معنى وند. اين رنى دارئى درومى)دهند كه بيشتر سمت و سو
ى در خدا يا مسيحگارى كه روزد است، بر خالف چيزن خواخالقيات در درو

ائر»ى زنى شباهتى به «پيشروى يافت مى)شد. البته اين سفـر درواو يا كالم و
اجه مى)شد و اشتباهاتىانى كه با آن مواوغم مشكالت فرد كه عليرجان بانيان ندار

ند خدا هستم ود آمده مى)گفت: من فرزديد، هر بار به خـوتكب مى)گركه مر
د،دن مى)گذرد ارگ از روقتى او در مرى چه كسى سفر مى)كنم. ومى)دامن به سو

ند است.اهد ديد، خداود خوف ديگر روا در طرشكى نيست كه كسى كه او ر
ت است. مقصدائر متفاو با سفر اين زًن كامالحانى مدرعكس سفر رولى برو

ئى درى جستجو است، نه مكاشفه، جستـجـوناشناخته است، متايل به سـو
اعقلى. آنچه به نظرف و فرامور مكشوكز برن، متمرى در درود، غورن خودرو

ائىن)گراى معنويات به دروايى، از جستجو برگرسد اين است كه جتربه نومى)ر
اه گوًائى مطمئنـان)گراقعى در چنين دروچى وتغيير جهت داده است و حال پو

نگبر اين حقيقت است كه ما انسانها كه به شباهـت خـدا آفـريـده شـده)ايـم ر
ا در خدا بيابيم.د رامش خواهيم ديد، مگر اينكه آرا نخوامش رآر

تخس و تفس مسيرالوكس زا ،ىگنهرف برشم رد ىناهگان تهج رييغت نيا
شرـتسگ ىناوارف تاهج رد ـتقيقح مارآ ىريگـيپ نيا هب شيپ لاس ـىس ،تسيب
ـشتآ رب ـتفن ـهك تسا ـنيا نآ جيـاـتن نيـرتـمهم زا ـىكي ـهتـبلا و .تسا ـهتفـاي

داقتعا تايقالخا هب ًاقلـطم مدرم %٠٦ هدحتم تالايا رد .دزير)ىم ىئارگ)تيبسن
نايارگ)ـتيبسن نيا .دنشاب)ـىمن قلطم تقيـقح هب دقتعم %٠٧ ًاعوـمجم و دنرادن

ىتلم ـام .دنهد)ىم لـيكشت اكيـرمآ رد ار نايارگ)قالخا رشق ـتيرثكا هك دـنتسه
ـرب هوكشاب نامتخاس نيا اما ،ـميا)هتخاس ار هوكشاب و ناشخرد ىنـدمت هك ميتسه
ىاه)ىبلط)هاج تسياب)ىم هك ىعضاوت و ىنتورف نآ .دشاب)ىم تايونعم ءالخ داينب
ىاوق ندرب ليلحت هب ىارب ىلماع ـهب ليدبت و هداد تّيهام رييغت ،ـدنك ليدعت ار ام
ملاع زا ناـنچ و تّيعقاو رد دوخ هاگيـاج زا نانچ نآ ام .تسا هديدـرگ ام ىنهذ
ار ىزيچ چيه تياهن رد ام هكنيا ىاعدا مينك)ىم ركف هك ميا)هتفرگ هلصاف تايونعم
نامياه)هبـرجت هياس رد تسيـاب)ىم ام ىاه)هـتسناد مامت و ،ديمـهف ميهاوخنً ـاعطق
دوجو ىرييغت لبـاق ريغو تباث تقيقح چيه ىگدنز نـوناك رد و ،دنوش ىرگنزاب
.تسام تقادص زا ىكاح هكلب ىيوگ)هطسفس هن ،دنرادن

د آمده و اگر فكـرجـوه)اى به و تازًايط كامـالضعيت است كـه شـردر اين و
 در اشتباهًن بيستم است، كامالظهور در پايان قرائى پديده)اى نومى)كنيم تكثر)گر

ندگىليه مسيحيت در دنيـائـى زان اوت اين است كه ايمـان)دارّاقعيهستيـم. و
اليه مسيحيت رن اود. قروان خدايان نرينه و مادينه بـواردند كه پر از هـزمى)كر

ائىگرائى، با تكثرگره)هاى آن تكثـرچه انگيزائى ناميد، اگرگرج تكثرد اومى)شو
اين گفنت اينكه مسيح حقيقـت و خـداىت مى)باشد. بنابرامروز بسيار متفـاو

ب مى)شد، آن چنان كه امروزهنگى محسومطلق است، بيانى ناشيانه و ضد فر
اد كه دنيا رد، آن چنان كه مى)دانيم چنين ادعايى بوجونيز چنين است. با اين و

م ميالدى بگويد كه مسيحيانن سوليان در قرتوجب شد كه ترد و مون كرگودگر
كين به جا نگذاشتند.اى مشرى جز معبدهاى خالى برچيز

±±± ÊU�½« r¼ ¨«bš r¼ ¨v�OŽ —U²HÖÅgOÄ ±±∞



ى درمان با پيـشـرود. كليسا همـزع به اين سادگى)ها هـم نـبـوضوالبته مـو
هيت كامل وت الـوّاقعيسختانه بجنگـد تـا ود سـرحقيقت مسيح، مجبـور بـو

ا در يك ذات حفظ منايد. در داخل كـلـيـسـا نـيـز كـسـانـىانسانـيـت كـامـل ر
ى هم نسبت بـهه ديگرهيت كامل مسيـح و گـروخاسته)اند كه نسبـت بـه الـوبر

ا ازدند كه شخصيت مسيح ردند. اگر كسانى بوانسانيت كامل مسيح شك آور
ا دردند كه شخصيت خدائى و انسانى مسيـح ردند، كسانى نيز بـوهم جدا كر

دند ونگ كرد مسيح كم را در مورهم آميختند. عده)اى شهادت كتاب)مقدس ر
ىدند چيزايند و كسانى هم در تالش بوى به آن بيفزشيدند چيزعده)اى ديگر كو

ضيه دون به سال ٤٥١ ميالدى كليسا از فـراى كالسدواز آن بكاهند. در شور
د ون درد و بعد از بيشتر از يـك قـرذات در يك شخص قاطعانه حمـايـت منـو

ادناك فره درسيد كه پايان اين دوران چنين به نظر مى)راوجن، بحث و جدل فرر
ن بيستم چـهى نپاييد. اينك در پايان قـرد ديرجوامش مـولى آرسيده است، ور

ى چيدن به اصطالح مسيـحـيـتى و كبـرآسان و بى)خطر شده است، صـغـر
ددون مراى كالسدوه شورهان و متفكرين دانشگاه ديده، مبنى بر اينكه آموزپژو

ىگران كليسا كه با جانفشانى و ايثـاردهاى پدراست. و چه آسان متام دستاور
اانويـن ران فره دانشگاهـى دورهيختگانى كه حـوزسط فـردند توده بوكسب كـر
د.ده)اند به دور ريخته مى)شواشغال كر

دناوت)ىم هنوگچ تيحيسم هك هدش بجوم ار زيگنا)تهب لاؤس نيا ىتامادقا نينچ
ىئايند هب مالعا ىارب ىمايپ هچ ام ؟دنامب اجرباپ ،دشاب ادخ مسجت هك »ىحيسم« نودب
هزينرـدم دنلب جاوما شوـختسد هنافسـأتم ىلو ،هدنور ليـلحت ىاه)ىيابيز زا هـتشابنا

؟دشاب هتشادن ىئاج حيسم ىتباين گرم مايپ نآ نوناك رد رگا ،تشاد ميهاوخ

ت، منبعـىت اليـوارشته استـوكتاب «عيسى، هم خدا، هـم انـسـان» نـو
هاجع به عيسى مسيح است. عالوخنت تعاليم كتاب)مقدس راى آمومطمئن بر

 مهمlد، جنبهعايت مى)شوها كمتر راستگى آن كه اين روزتيب و آربر نظم و تر
دهش اين كتاب منوسيله اقدام به نگارحانى است كه نويسنده بدان وآن غناى رو

ده عيسى مسيح است.سپران سراست. سخنان نويسنده زبان حال ستايشگر
اين كتاب بيانگر عظمت و پادشاهى عيسى مسيح مى)باشد و نويسنده به خوبى

اساس نظم كتاب)مقدس بـاشـد وده كه انديشيدن ما به مسيح بايـد بـرك منودر
فاهد شد. اين كتاب يك حتقيق صرتن خوآنگاه دلهايمان در مقابل عيسى فرو

استى، و نيكو زيسنتاى ايمان به حقيقـت و رانى است براخونيست، بلكه فر
ا در دستاندانگى است و كائنات ردر حضور مسيح، كسى كه ساكن در جاو

ى اوندگى به سوست و زت اود نگه داشته و همه چيز در حتت حمايت قدرخو
اهد آمد. ايـند خوى مهيب خـوت و داورن يك روز در قدرد، چـوجريان دار
انيد و در آن تعمق منائيد.ا بخوشمند ركتاب ارز

لسديويد اف. و
ل،دن كانوئيس دانشكده الهيات گورر

تلوشار
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ششىند عيسى مسيح نيست و نه كوندگى خداواين كتاب خالصه)اى از ز
هايى كه اجنام داد، بلكه كـتـابـىمين و كـاردر جهت بيان داليل آمـدن او بـه ز

سى آنچه كتاب)مقـدسجالل او. اين كتاب به بررد شخصيت پراست در مور
د.دازشته است، مى)پردن مسيح» نود «چه كسى بودر مور

د است: يكى ازجوش چنين كتابهائى مـوم نگارداليل زيادى مبنى بر لزو
ًان مى)باشد. خانه ما اكثرقه)هاى مدرش و پيدايش فراين داليل ناشى از گستر

ند عيسى مسـيـحد خداوهائى در مـورفت و آمد كسانى است كه چـيـزمحـل ر
ت است.د او تعليم مى)دهد، متفاومى)گويند كه با آنچه كتاب)مقدس در مور

م است بياموزيم كهم نداريم و الزا در انظار عموما حتمل چنين اهانت)هائى ر
ا بدهيم.نه با اطمينان پاسخ اين تعليمات غلط رچگو

دازيم كه به خاطر تعليمـاتان بپراهيم به نياز مسيحيـان جـوسپس مى)خو
ده، دچارف كرش بر ما مكشود پسرد آنچه خدا در مورضعيw كليساها در مور

ان آيندههبرد كه ران جديد نيز مى)شـوگمى شده)اند. اين شامل ايمـان)داردرسر
ند كه بهاگيرد. همچنين بسيار مهم است كه آنها فراهند بودنياى مسيحيت خو

ند عيسى مسيح در جهان باشند.شنى حامى جالل و عظمت خداورو
د كه مهمتر از ساير داليلد دارجوش اين كتاب واى نگارى برلى دليل ديگرو

د شخصيت جنات دهنده)مان مى)نويسـد آناست: آنچه كتاب)مقدس در مـور
دن اعجاب)انگيزاهى جز ستوجالل است كه انسان در مقابل آن رفيع و پرچنان ر

د عيسى مسـيـحا به تعمق در مـورقت بسيار كمـى رد. ما وعيسى مسيـح نـدار
هاى خدا ديگرازده است. رستش در ميان ما مـرح پراختصاص مى)دهيم. رو

گ هستى است و شخصاز بزرلين رد. تثليث اومنى)انگيزا برت ما ربهت و حير
گى به مسيح نگاه كنيم در مقابلشار از تازقتى با ايمانى سرمين. وند ما دوخداو

ت و عشق و ستايشاقع در حيرستش مى)كنيم. ما در وا پرآمده او رانو دراو به ز
گم گشته)ايم.

ك جايگاهندان خدا تا در صدد دراى فرزه)اى باشد براگر اين كتاب انگيـز
دارخورند عيسى مسيـح بـراكت مقدس با خـداوآمده و از شرست مسيح بـردر

اقعى)اش كه منظور نظر نويـسـنـدها بستايند، به هـدف وسيـت او رشده و قدو
ده، نائل شده است.بو

ست من،عيسى! شبان من، منجى و دو
پيامبر من، كاهن و پادشاه من،

اه من و پايان من:ندگى من، رند من، زخداو
!ا بپذيرستايش مر

تت اليواراستو
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ند عيسى مسيـح تـعـلـيـمد شخص خـداوهر آنچه كتـاب)مـقـدس در مـور
مى)دهد، در نام او خالصه شده است.

د و قائم به ذات. او عيسى است،جواجب)الوند است، خداى واو خداو
اى طبيعت انسانـىى مى)كند كه او انسان شـد و دارنام انسانى او به ما يـادآور

د، نه دو شخص،عواقعى است. او مسيح است، «مسح شده» ماشيح مـوو
بلكه يك شخص.

گاه به او مى)انديشيم بايد به خاطر داشـتـهاينها سه حقيقتى هستند كـه هـر
باشيم. اين كتاب در سه بخش و هر بخش شامل سه فصل، به اين سه مبحث

داخته است.پر
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سـتستش مى)كنيـم، بـت)پـرا پراگر مسيح خدا نيسـت، پـس مـا كـه او ر
نيم،ان خدا سر)باز مى)زستش او به عنوهستيم. و اگر او خدا است و ما از پر

بدترين بندگان عصيانگر خدائيم.
ىّگو، متقلب و غاصب است. و حتاگر مسيح خدا نيست، پس او كفر

احت متام ادعاىن كه به صرب بپذيريم، چوان انسانى خوا به عنوانيم او رمنى)تو
دىان مرلى ما از او فقط به عنـوده است. اما اگر او خدا اسـت، وهيت كرالو
گو مى)باشيم.ب صحبت مى)كنيم، اين ما هستيم كه كفرخو

ح نشده است كه عيسىالى مهمتر و حياتى)تر از اين مطـرن هيچ سؤتاكنو
د او چه مى)گويند؟كيست؟ آيا او خدا هست يا نيست؟ كتب)مقدس در مور

v1“« œułË

شردام محر رد هكنآ زا شيپ حيسم ىسيع هك دهد)ىم ميلعت ام هب سدقم)باتك
اهنت هكلب ،شدوجو أدبم هن وا دلوت .تسا هتشاد دوجو ،دوش دلوتم و دريگ لكش
شا)ـىنـيمز دلـوت اب ىـسيع .ـتسا خيرـات هـنحص رد نـاسنا ـبلاق رد وا رـوهظ
.دومن هاگآ نآ زا ار ام و داد ناشن ام هب ار دوخ هوكشرپ ىلزا دوجو نآ زا ىئاه)هشوگ
انحوي( »مدش دراو ناهج رد و مدمآ نوريب ردپ دـزن زا نم« :تسا هتفگ وا

)٣:٣١ انحوي( »دمآ نيياپ نامسآ زا« هك هدرك wيصوت ىسك ار دوخ وا .)٦١:٨٢

دوب لوا هك ىئاج هب هك دينيبب ار ناسنا رسپ رگا« :ديسرپ شنابطاخم زا و
نيا هك عـوضوم نيا .)٦:٢٦ انحـوي( »؟دينك,ىم ىـركف هچ ،دنك,ـىم دوعص

ىاعد رد ،دشاب)ىم ىو قيمع ىهاگآ زا قيقد ىباتزاب وا حيرص و راكشآ تاراهظا
هب ،هد لالج دوخ دزن ارم ردپ ىا وت نالا و« :دوش)ىم هديد ادخ اب شا)ىصخش
.)٧١:٥ انحوي( »متشاد وت دزن ناهج شنيرفآ زا لبق هك ىلالج نامه

نه مى)نگريستند كها همان گو كتب)مقدس، عيسى رlنويسندگان الهام يافته
حناحنا ١:١)، «در ابتدا» (يول يود مى)ديد. او كسى است كه «از ابتدا» (اوخو

د، نه از طريقلسيان ١٧:١). او در جهان بو١:١) و «قبل از همه» است (كو
ان كسى «كه از باال مى)آيد... كسـى كـه ازل انسانها بلكه به عنـولد معمـوتو

ت حقير انسانـى درحنا ٣١:٣). او قبل از آنكه در كـسـوآسمان مى)آيد» (يـو
ندد جز «خداونتيان ٩:٨). او كسى نبوم قرد» (دولتمند بود «دوجهان ظاهر شو

ااقعى عيسى رت وّنتيان ٤٧:١٥). يحيى تعميد)دهنده هويل قراز آسمان» (او
د شخصى كه بعد از او مى)آيـدانست در مورد، از اين رو توتشخيص داده بـو

ا كه بر من«آنكه بعد از من مى,آيد، پيش از من شده است... زيـربگويد: 
حنا ٣٠٬١٥:١). (يومقدم بود»

«bš ÊuÇ v1“«

دجواند منكر ود منى)توهيچ ايمان)دار مسيحى كه با كتاب)مقدس آشنائى دار
دجوك كنند كه وانند درى هستند كه به سختى مى)تولى مسيح باشد. اما بسياراز
تكب شدند وس مران آريود كه پيروهيت است. اين اشتباهى بولى بيانگر الواز

لىد ازجوابطه با وليه تاريخ كليسا آن همه مشكل آفريدند. آنها در رن اودر قرو
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ا نه خدا بلكهد او رجولى با اين ودند، وافق بومسيح بحثى نداشتند و با آن مـو
ا خلقسط او هر چيز ديگـر رق خدا مى)پنداشتند كه خـدا تـوگترين مخـلـوبزر
ىلى است. در نظر آنها ود مسيح ازجول كنند كه وانستند قبود. آنها منى)تومنو

قات ديگر به خـداق در ميان مخلـوق و شبيه)ترين مخلـوگترين مخلـوفقط بزر
مى كه پدر خداانست به همان مفهـود، منى)توق بود او مخلون خود. اما چوبو

است، خدا باشد.
ديكتـرسى)ها» هر چند به اين حقيقت اندكـى نـزم به «شبه)آريـوسوه موگرو

ادن مسيـح رلى بـود فاصله زيادى با آن داشتنـد. آنـهـا ازجودند اما بـا ايـن وبو
ند كه مسيحانستند بپذيردند، اما منى)توى بودن وق بوفتند و منكر مخلومى)پذير

ه او خدا است.همانند پدر و به انداز
نهائى اسـت، چـود مسيح در تضاد آشكـار بـا چـنـيـن بـاورسخنـان خـو

حنا ٥٨:٨). (يواهيم پيدا شود، من هستم»«پيش از آنكه ابرمى)گويد: 
انست چنينلى نيست. او مى)تود ازجود واين گفته، تنها بيان ساده)اى در مور

لى «من هستم»دم» واهيم من بونه نيز بيان كند: «پيش از ابرا اين گوى رمنظور
اهيم تا حلظه بيـان ايـند هميشگى و هميشه حاضر از پـيـش از ابـرجوادعاى و

دن» است. ادعاى عيسىاقع اين زبان بيانگر «قائم به ذات بوسخن است. در و
ديانى كه ايـند. يهوهيت بـوله ادعاى الولى)اش به منـزد ازجومسيح مبنى بـر و

ا مى)شنيدند، به خوبى مى)دانستند كه مـنـظـور عـيـسـى چـيـسـت،سخنـان ر
دش اسـت.صيw خدا از خوت «من هستـم» تـو مى)دانستند عبـارًصامخصـو

ئى،گواكنش آنان نسبت به اين كفرد و وسخنان مسيح در نظر آنها كفر آشكار بو
د. اگر آنها سخنان عيسـىدن مسيح بوداشنت سنگها به جهت سنگسـار منـوبر

گز دستدند، هرسى)ها تفسير مى)كرس يا شبه)آريـوان آريوا مانند پيرومسيح ر
دند.به چنين اقدامى منى)ز

ل در همسوحناى رهيت، همچنين در ذهن يولى و الود ازجوع وضودو مو
شنى مى)بينيم. همه مـاى به روا در آيات آغازين اجنيـل وتنيده شده)اند كه آن ر

حنا آمده به خوبى مى)دانيم:ا كه در ابتداى اجنيل يومى رمفهوكلمات عميق و پر
دد خدا بود و كلمه خدا بود. همان در ابتدا نز«در ابتدا كلمه بود و كلمه نز

ى از موجوداتخدا بود. همه چيز به واسطه او آفريده شد و به غير او چيز
حنا ١:١-٣). (يووجود نيافت»

شنىا كه به روجه دقيق)تر ما هستند، چرف و عميق شايسته تواين سخنان ژر
ده است. عيسىد، او بوى خلق شوحاكى از اين مى)باشند كه قبل از اينكه چيز

انست «از ابتدا»نه مى)تود، چگـوى نداشته و اگر غير از اين مى)بـومسيح آغاز
ق نيست.شنى تعليم مى)دهند كه او مخلوده باشد؟ ديگر اينكه اين آيات به روبو

ى از موجودات وجود نيافت»«به غير او چيـزت د عبارق مى)بـواگر او مخلو
انيم بار ديگرد. ما منى)توق نبوى نداشت و مخلومعنى منى)داشت. «كلمه» آغاز

ار كنيم.ا تكرس)ها رخطاى آريو
لى برده است. ولى، در ابتدا با خدا بوق ازحنا مى)گويد كه اين نا)مخلويو

م نيست كه او كمتـر ازسى)ها مى)گويند، اين بدان مفهـوخالف آنچه شبه)آريو
هيت مسيح ياد مى)كند كهميتى از الوحنا با چنان قاطعيت و جزخدا است. يو

سى)هاد» و اين سخن در تضاد دائمى با عقايد شبه)آريومى)گويد: «كلمه خدا بو
شه نگاراقع نحود. در ود ندارجوفنت از اين حقيقت وه راى طفراهى براست. ر

هيت به الوًحنا عمالساند كه يوا مى)رنانى، اين معنـى راين كلمات در زبان يو
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ا اينده است. و بسيار به جا و منطقى است كه آيـات ركامل مسيح معتقد بـو
د!»د خدا بوطور تفسير منائيم: «كلمه خو

اند خدانه كلمه مى)توش مى)كنند: چگوا مغشوالبته اين آيات فكر انسان ر
م است بهال الزاى پاسخ به اين سـؤد خدا باشد؟ بـرباشد؟ و در عين حال نـز

د بحثل همين مجلد به تفصيل مـوره تثليث نگاه كنيم [كه در كـتـاب اوآموز
سطح شده توفته است.] نكته مهم در اينجا اين است كه حقايق مطـرار گرقر
نه اجنامانيم بفهميم كه اين امور چگوند. ما منى)توار گيرد نظر قرحنا بايد موريو

گاهى ما اشتباهىحنا به دليل فقـدان آدن بيانات يوف منولى منحرند، ومى)شو
هشن است و اجـاز روًحنا مى)گويد كـامـالناك است. آنچـه يـوجدى و خطـر

ى در عهد)جديد،ان ديگـراون فرمنى)دهد ما دچار چنين خطايى شويـم. مـتـو
حنا هستند.گو كننده همين تعليم اساسى يوباز

ع، فيلپيان ٥:٢-١١ وضوابطه با اين مون در ريكى ديگر از مهمترين متو
ح تعليم مى)دهد كه مسـيـحضولس بـه وص آيات ٥-٧ مى)باشد. پوبه خصـو

ضعيتى كهده است. در هر وت انسان به ميان ما بيايد، بوقبل از اينكه به صور
د،ا غنيمت نشمـرد رقعيت خـولى او جايگاه و موده، وى بوده با خدا مسـاوبو

فت و بهد گرا كنار نهاد، طبيعت انسانـى بـه خـوعظمت الهـى ره وبلكه شكـو
م)آور بر صليب بهگى شرگ، آن هم مرا تا به پاى مرجن رت خادم مطيع، رصور

اى ما به جاا برتنى و اطاعـت رنه)اى از فروجان خريد. عيسى با اين كار، منـو
ى كنيم. آن چنان كـهنه پيرواهد كه از آن منـول از ما مى)خوسونهاده و اينـك ر

اى ما به يادگار گذاشت،لس برتفاسير متعدد نشان مى)دهند، كلماتى كه پـو
لى مسيح اسـت.د ازجوسى)ها از وسى)ها و شبه)آريوداشت آريـودر تضاد با بر

تنى و اطاعت بى)حـد ود بر اساس فرولس در اين مورچكيده كلى سخنان پـو
لى خدا است اينك انسان شده است!مرز مسيح است: كسى كه به حق پسر از

دجوانيان ١:١-٣ است. در اين بخش ود، عبرمنت مهم ديگر در اين مور
ا آفريد.سط مسيح كائنات رلى مسيح از طريق اين گفتار ثابت شده كه خدا تواز

غ جالل خدا» و جتلى ذاتانيان «فرولى به بيان نويسنده نامه به عبراين مسيح از
اين آيات چيست؟صيw شده است. اما منظور ازخدا تو

دش تابيده مى)شواين سخن بدان معنى است كه متامى نور جالل خدا از پسر
تن شد كه درلى او چنان فـروو جالل پسر خدا كمتر از جالل خدا نيسـت، و

هيتد كه در او الواقعى بوديد. او همان شكيناى وى ظاهر گرجسم عيسى ناصر
مدىاقعى، ذاتى و كافى پادشاه سر وlت جسم ساكن شد كه همانا نشانهبه صور

اند ببيند.ا نديده و منى)توئى كه هيچ چشمى او ردانى و نامراست، پادشاه جاو
ان تصوير كاملى از شباهت خدا ديد. او نشانند عيسى مسيح مى)تودر خداو

ا ديدها ديد پدر ر«هر كه مراقعى ذات خدا است. خدا در كسى كه گفت و
از عظيم هرده است. اين رف منو مكشوًا كامالد رحنا ٩:١٤)، خو (يواست»

لى اين دليلا گيج و سر در گم مى)كنـد، واك ما است و ما راتـر از ادرچند فر
دلى كه از پدر متمايز است، كمتر از خوا انكار كنيم. خالق ازد كه آن رمنى)شو

خدا نيست.
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ا خدا مى)ناميم، عده)اى عيسى مسيح رًقتى تا آجنا پيش مى)رويم كه عمالو
حنا كه در بـاالد آنها با آيات آغازين اجنيـل يـوخورند. بـردچار تعجب مى)شـو
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لىل هستند. وئى اين آيات استثنائى و غير)معمـوه شد چنان است كه گواشار
ند عيسى در كتاب)مقدس به خداوًنه نيست. اسامى و القاب خدا، غالبااين گو

مسيح نيز اطالق شده است.
جمه شده است.ند» تـرنه بارز آن كلمه)اى است كه در زبان ما «خـداومنو

ند» به كاراى «خداوشته شد و كلمه)اى كه در آن بـرى نوعهد)عتيق به زبان عبر
سيد كها رمانى فرلـى زد. وديان بسيار آشنا بـواى يهوه» است كه برّفته، «يهـور

م شد كهاين الزانند. بنابـرا بخوى رانستند زبان عـبـرديان ديگر منى)تواكثر يهـو
د. درجمه شـود ترك بواگير و قابـل درنانى كه بسيـار فـرعهد)عتيق به زبـان يـو

نانىه يواژه به وّى يهوجمه)اى كه به نام «هفتاد)تنان» مشهور است، كلمه عبرتر
Kyriosاىه براژترين واگيرعت تبديل به فرس» به سردانده شد. كلمه «كريوگر بر

نانى همين كلمه يوًآمد، دقيقاب درت مكتوقتى عهد)جديد به صور«خدا» شد. و
جمهند» ترجمه)ها به «خداوفت كه در اكثر تراى عيسى مسيح بكار رس» بر«كريو

اىفته، همان كلمه)اى است كه بره» به كار رّجمه «يهواى ترشد. كلمه)اى كه بر
قـافته است (ر.ك متـى ٢٢:٧؛ لـوند عيسى مسـيـح بـه كـار رناميـدن خـداو

سم پـطــرنـتــيــان ٣:١٢؛ دول قــرحـنــا ٢٨:٢٠؛ او١١:٢؛ ٨:٥؛؛ يــو
.(١٨٬٢:٣

 باعث تعجب است اگر ايمان نياوريم كه عيسىًبا چنين مستنداتى حقيقتا
ند عيسىه به خداوانيان در اشارلى است. نويسنده نامه به عبرمسيح، خداى از

 «اى خدا تخت تـو تـامور ٦:٤٥-٧ مى)گـويـد:ل از مزمسيح، با نـقـل قـو
انيان ٨:١). اين آيه يكـى از بـسـيـار آيـاتـى اسـت كـه (عبـرابداالبـاد اسـت»

ده)اند و نويسندگان عهد)جديـده كره» اشارّنويسندگان عهد)عتيق در آن به «يهو

سيم به اين نتيجه مى)رًاا به «مسيح» نسبت داده)اند. با نگاه به اين آيات، فورآن ر
د:ان به هنگام صحبت از مسيح از عناوين زير استفاده منوستى مى)توكه به در

«اى خداى من... تو هـمـاننتيـان٩:١٠)؛ ل قر«خدا» (اعـداد٥:٢١-٦؛ او
انيانمور ٢٤:١٠٢-٢٧؛ عبر (مزديد»هستى و سالهاى تو متام نخواهد گر

حنا ٣٩:١٢- (اشعيا ١:٦-١٠؛ يـوه صبايوت»ّ«پادشاه، يهو١٠:١-١٢)؛ 
«خداىميان ٣٣:٩)؛  (اشعيـا ١٣:٨-١٤؛ روه صبايوت»ّ«خود يهو٤١)؛ 
 (مالكى ١:٣؛ متى«خداوند» (اشعيا ١:٩-٦؛ متى ١٤:٤-١٦) و قدير...»

.(١٠:١١
ك تا ابداالبـاد»«خداى متبارا د كه مسيـح رلس ابائى نـدارتيب پوبدين تـر

 (تيطس ١٣:٢) بنامد.«خداى عظيم و جنات دهنده ما»ميان ٥:٩) و (رو
لس در اينجا از يك شخص سخن مى)گويد و نه از دوجه باشيم كه پوبايد متو

 است (مكاشفه«الn و ياء... و قادر على,االطالق»حنا اى يوشخص. عيسى بر
«خداى حق ون هيچ ابهامى به ما اطمينان مى)دهد كـه عـيـسـى ٨:١) و بدو

حنا ٢٠:٥).ل يو (اوحيات جاودانى است»
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ا كمتر از آنچها مجاز منى)داند كه عيسى مسيح ركتاب)مقدس به آسانى ما ر
هيت مسيح يـادآورابطه با الوهست بپنداريم. آيات متعدد كتاب)مقـدس در ر

اقع خداستلى خدا كه دروان پسر ازا به عنوقتى ما عيسى راين مهم مى)باشند. و
فته)ايم. صفات الهى به عيسى نسبـتا ناديده نگرن كتاب)مقدس رببينيم، متو

د.ا دريافت منو خدا رlداده شده)اند. او اعمال الهى اجنام داد و ستايش شايسته
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نامدنوادخ هب ىا)هزات هاگن و ميزادرپب ىهلا تافص نيا كت كت هب ميهاوخ)ىم لاح
.ميزادنيب ديايب ام نايم هب ناسنا تئيه رد هكنيا زا لبق ،حيسم ىسيع

سدقم)باتك رد ىنشور هب تفص نيا و تسا ىگنادواج ادخ تافص زا ىكي
هك ميناوخ)ىم ٤٤:٦ ايعشا رد هنومن ىارب .تسا هدش قالطا زين حيسم ىسيع هب
زين انحوي ـهفشاكم رد و »متسه رخآ و لوا نم« :ديـوگ)ىم دوخ دروم رد هّوهي

»متسه رخآ و لوا و اهتنا و ادتبا نم« :ديوگ)ىم دوخ ـهب عجار حيسم ىسيع
هب سپ .تسا ىدبا و ىلزا زين ىسيع و ىدبا و ىلزا هّوهي .)٢٢:٣١ هفشاكم(
.تسا ادخ وا :تسا هّوهي ىسيع هك تسا صخشم ىنشور

 (مالكى ٦:٣). اود»«تبديل منى,پذيرتيب مى)دانيم كه خـدا به همين تر
د خدا مصداق پيـدالى آنچه در مورهميشه همان است. او اليتغيـر اسـت، و

 «توانيم به عيسى بگوييم:د. مى)تود عيسى مسيح نيز مصداق داركند، در مور
«عيسى مسيحئيم: انيم بگوانيان١٢:١). با اطمينان مى)تو (عبرهمان هستى»

انيان ٨:١٣). (عبرديروز و امروز و تا ابداالباد، همان است»
جاى تعجب نيست كه عيسى خدا ناميده شده و صفات خدائى به او نسبت

فتنش از او ديده شده باشـد.داده شده و اعمال خدائى حتى قبل از جسم گـر
«در ابتدا خدا آسمانها ود كه ع مى)شوه شروشكوكتاب)مقدس با اين جمله پر

اى ما باقى منى)ماند كه عيـسـى (پيدايش ١:١). اما شكى بـرا آفريـد»مين رز
ى«همه چيز به واسطه او آفريده شد و به غير از او چيزمسيح خالق است و 

از موجودات وجود نيافت... او در جهان بود و جهان به واسطـه او آفـريـده
ه به عيسىلسيان ١٦:١-١٧). آيات زير نيز اشارحنا ١٠٬٣:١؛ كو (يوشد»

كدى و افالا بنا كـرميـن ر«تو اى خداوند، در ابـتـدا زمسيح مى)باشـنـد: 

gمصنوع دستهاى توست. آنها فانى، لكن تو باقى هستى و جميع آنها چون جامه
انيان ١٠:١-١١). (عبرس خواهند شد»مندر

د؟ خير، او بر آنچهها كرد را به حال خوا آفريد و سپس آن رآيا خدا جهان ر
«خداوندد. «سلطنت او بر همه مسلط است» و ل دارآفريده حاكميت و كنتر

مور(مزحمت,هاى وى بر همه اعمال وى است» اى همگان نيكوسـت و ربر
«در وى (عيسى) همهانيم كه ١٩:١٠٣؛ ٩:١٤٥)، اما در عين حال مى)خو

ّت«به كلمه قـولسيان١٧:١). عيسى كسـى اسـت كـه  (كود»چيز قيـام دار
انيان ٣:١) مى)باشد. عيسى مسيح كـسـى (عبرخود حامل همه موجـودات»

ن بر همه چيز حاكميت داشته است. چه كسى جز خدال تاكنواست كه از از
ا اجنام دهد؟هاى خدا راند كارمى)تو

لى گذاشتهمت شايسته به مسيح ازبه همين خاطر است كه انتظار داريم حر
هيت او قطعى و ابدى است. در باب ششم كتاب اشعياى نبىن الود، چوشو

ست.ع پيوقود سال ٧٠٠ پيش از ميالد به وا مى)بينيم كه در حدواقعه عجيبى رو
ج وجالل خويش و در اوه مى)بيند كه بر تخت پرّاشعيا در معبد رويائى از يهو

هافين و كروبين باشكوا سرد او رداگرن ستايش كائنات نشسته است و گـركانو
ت نگريسنت به عظمت ولى قدرد بى)گناه مى)باشند وچه خوفته)اند، كه گرا گرفر

 «قدوس، قدوسايند:دى مى)سراز بلند سروند، و به آوا نداره بى)نقص او رشكو
ساى كروبيناز ر با آومين از جالل وى پر است.»ه صبايوت، متامى زّقدوس يهو

د مسحور ايـنجوديد. نبى با متام ود گرتعش گشته پر از دوساختمان معبد مـر
ده وا آلود را با آنچه كه مى)بيند مقايسه مى)كند و چنـان خـود رصحنه شده خـو

 سر مى)دهد.«واى بر من...»گناهكار مى)بيند كه فرياد 
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ىسيع دنوادخ لالج ،درك هدهاشم ايعشا هچنآ ديوگ)ىم دوخ ليجنا رد انحوي
نيا« :دنك)ىم هفاضا و دزادرپ)ىم دوب هتفگ ايعشا هب ادخ هچنآ لقن هب و ،دوب حيسم
انحوي( »دومن ملكتوا gهرابرد ديد ار وا لالج هك ىتقو ،تفگ ايعشا ار مالك
ـنيا زا ىكاح ـديآ)ىم تسد هب ١٤-٧٣ تـايآ زا هك ىمـوهفم ـنيلوا .)٢١:١٤
ىبن ىايعشا هك ىا)هّوهي .تسا حيسم ىسيع دنوادخ هب هراشا »وا« lهملك هك تسا
و دوب هتسشن هّوهي تخت رب هك دوب وا و ادخ ىلزا رسپ زج دوبن ىسك ،دومن هدهاشم
ىدبا ىادخ زا رتمك ىسيع .تشاد رارق تانئاك شياتس نوناك رد و دوب سودق
عيمج« هك تسا نيا ىنامسآ نيناوق زا ىكي هك تسين بجعت ىاج سپ ،تسين
.)١:٦ نايناربع( »دننك شتسرپ ار وا ادخ ناگتشرف

«bš d�Ä

ى شدههيت عيسى، يادآوره)هاى كتاب)مقدس مبنى بر الودر كنار متام آموز
ى ازگيرى است به منظور جلوكه عيسى از جانب پدر آمده است. حال ضرور

اى پسر و بالعكـس،ء)تفاهم و قائل شدن جاللى كمتـر از پـدر بـرنه سـوگوهر
دازيم.لى پسر» بپرلد ازضيح «تواندكى بيشتر به تو

رسپ« وا ،ام نايم رد ناسنا تروص هب حيسم ىسيع دنوادخ دلوت هب هجوت نودب
»ادخ رـسپ« و )٣:٦١ ؛١:٨ انحـوي( »هناگي ـرسپ« ؛)١:١٤ اـنحوي( »ردپ هنـاگي
قداص نآ سكع ىلو ،تسا ردپ زا دولوم رسپ .تسا هدش هديمان )٣:٨١ انحوي(
هك ىترابع ،هديمان »هداز,تسخن« ار ىسيع سدقم)باتك رگيد دروم ود رد .تسين
ناينارـبع ؛١:٥١ نايسلوك( ـدشاب)ىم تاـنئاك شنيـرفآ زا لبق وا تـيعقوم رـگنايب

،دـوجو نيا ـاب .تسا دـرف هب رـصحـنم ىطـابترا ،رـسپ و ردپ ـنيب طـابترا .)١:٦

زار نيا ات دنك)ىم كمك ار ام ىناف ناهذا ،دلوت و دولوم ريظن ىتارابع اب سدقم)باتك
.)١:٣ نايناربع( تسا ردپ لالج غورف و ىلجت رسپ هك ميديد ًالبق .مينك كرد ار مهم
هك دشاب ـهچنآ ردپ ىادخ نودب وا دوب نكمم)ريغ هك تسا نيا ـىنشور هب ام روظنم
.تسا رسپ ىادخ ىلجت ردپ ىادخ هك هدشن هتفگ زگره ىلو .تسه

ده است. اعتقاد)نامه آتاناسيانا خلق كرمنظور ما اين نيست كه پدر، پسر ر
ق،ع، نه مخلـوستى اعالم مى)كند: «پسر تنها از پدر است، نه مـصـنـوبه در

ق نيست. او به همـانند عيسى مسيح، مخلـود.» ديديم كه خداولـوبلكه مو
هه خدا است كه پدر خدا است. هر دو خدا هستند، هر دو به يك انـدازانداز

لى و ادبى هستند، هر دو به يك مـعـنـى خـداخدا هستنـد، هـر دو خـداى از
ى اجنامفت كـارهستند. همچنين منظور اين نيست كه خداى پدر تصميم گـر

ئيم كهى سخن مى)گود آيد. ما از چيزجو وlصهد، به عر نبوًى كه قبالدهد يا چيز
ىه در حال اجنام است، چيزارد، و هموهيت اجنام مى)شوت ذاتى در الوبه صور

ت، قائل بهد. در غير اين صورن در جريان است و تا ابد جريان داركه هم اكنو
ى مغايره، چنين چيزديم، و اين غير)ممكن است. به عالوهيت بوتغيير در الو

دانى از پدرد جاولوبا تعليم صريح كتاب)مقدس است كه مى)گويد عيسى مـو
حنا ٤٢:٧).است (ميكا ٢:٥، نيز ر.ك متى ٦:٢ و يو

ار مى)كنيم:د تا او نيز خدا باشد. تكرا خلق نكرخداى پدر، خداى پسر ر
ن خداى پدر،د و خدا است، و در عين حال بدوهيـت داراو به متام معنى الو

د و شخصيـتجود منى)داشت. متامـى وجوهيـت وشخص خداى پسر در الـو
د كه شبيه تفكر و گفتارى جريان دارهيت چيزپسر از خداى پدر است. در الو

است. پسر جتلى پدر است. حال بهتر مى)فهميم كه به چه دليل به او «كلمه»
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حنا ١:١-٢). ايند خدا است (يـوگفته)اند، كه در ابتدا با خدا اسـت و خـو
نن خداى پدر اين باشد. خداى پدر بدوانست بدواست ذات پسر و او منى)تو

ل وابطه)اى كه شخـص اود. اين است رانست متجلـى شـوخداى پسر منى)تـو
ند.م تثيلث با يكديگر دارشخص دو

از سـخـنمز و رى از اين حقـيـقـت پـر ركتب مقدس يـكـى پـس از ديـگـر
 خداlد خدا است. او نه تنها كلمهند عيسى مسيح در ذات خومى)گويند. خداو

ت«در صورانيان ٣:١) بلكـه حنا ١:١) و جتلى كامل ذات او است (عـبـر(يو
لسيان ١٥:١؛ نيز هست (كوت خداى ناديده»«صور (فيلپيان ٦:٢) و خدا»

انستد كه پسر منى)تـوار مى)شونتيان ٤:٤). اين نكته اصلى مدام تـكـرم قردو
د و ذات او از خداى پدر است.جون خداى پدر آنچه باشد كه هست. وبدو

ىابطه پسر با پدر، آغـازبسيار حائز اهميت است كه تأكيـد كـنـيـم ايـن ر
گز نبايد تصور كنيم كهد. هراهد بوده و خونداشته، بلكه هميشه همين طور بو

حنا ١٤:١-١٨ بهلدش در اين دنيا، «پسر» ناميده شد. يـومان توعيسى از ز
اهماى انسان فرا برفنت عيسى اين امكـان رشنى نشان مى)دهد كه جسـم گـررو
د.ا ببيند، اما قبل از آن هم «پسر يگانـه» خـدا بـو ر«پسر يگانه خـدا»د كه منو

لسيان ١٤:١-٢٠).د (كوب او بوا آفريد عيسى پسر محبوقتى خدا كائنات رو
ى داده شده باشد. به همين به وًدن او، جايگاهى نيست كه بعـداپسر خدا بو

ميان ٣:١ و غالطيان ٤:٤ نيز تصريح شده كه عيـسـى قـبـل ازتيـب در روتر
ده است. او قبل از اينكه در شبـاهـتد پسر خدا بولد شـواينكه در جهان متـو
ا درميان ٣:٨). قبل از اينكه خدا او رد (رود، پسر خدا بوجسم گناه ظاهر شو

حنا ٩:٤).ل يوحنا ١٦:٣ و اود (يوستد، پسر خدا بوجهان بفر

د كه منت مهمى است. در اينجا اعالم مى)شوًصاانيان ٥:١-٨ مخصوعبر
ند عيسى مسيح، پسر خدا است و بر تخت ابدى سلطنت مى)كنـد. اوخداو

دن» او ابدىاده» به اين جهان آمد. «پسر بوان «نخست)زاست همان كه به عنو
تباط منحصرد. اين ارندى او با خداى پدر آغاز و پايانى ندارتباط فرزاست و ار

ا منى,شناسد بجز پدر و«كسى پسر رك و فهم ما است: اى درد و ماوربه فر
ا هيچ كس مى,شناسد غير از پسر و كسى كه پسر بخواهد بـدونه پدر ر

 (متى ٢٧:١١).د»مكشوف ساز
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ـىسيع ام دنوادخ ـىنادواج تيهولا هك دـوب نيا ام فده نيزاغآ ـلصف نيا رد
و ميزادرپ)ىم اهناسنا نايم رد وا ندمآ ىسررب هب دعب لصف رد .ميهد ناشن ار حيسم
ناهج نيا هب شندمآ زا لبق هب تبسن نتفرگ مسج رد وا تيهولا هك داد ميهاوخ ناشن
نيا تسا مزال اـجنيا رد ،دوخ نهذ نتخاس هدـامآ روظنم هب .تسا هـدش رتراكشآ
نيا ـهب ىو ندمآ زا لبق ـىتح هك ميـربب نايـاپ هب عوضوم ـنيا نداد ناشن اب ار ـلصف

ىتيصخش ،)حيشام( دوعوم حيسم هك دنك)ىم نايب ىنشور هب سدقم)باتك ،ناهج
.مينك)ىم ىسررب ار سدقم)باتك زا لاثم دنچ مه اب .تسين ادخ زا رتمك

مور ٢ از پادشاهى سخن مى)گويد كه به طور خاص پسر خدا نـامـيـدهمز
مين و ساكنان آن صحبت مى)كند.ى بر متامى زل وت جهانشمود و از قدرمى)شو

ند، مبـادادند و به او ايمان بـيـاورصيه شده كه مطيـع او گـردمان تـوبه همه مـر
دياننى كه در اين فصل ذكر شد، يهوند. همانند متام متوفتار غضب او شوگر

ند، هر چنده دارد اشارعوبه خوبى مى)دانستند كه اين آيات به آمدن مسيح مـو
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اتى آن چنان بديهىفتند، اشارا ناديده گرهيت او رات كتاب)مقدس به الواشار
الن ٣٣:١٣،سود. در اعمال رجه آنها نشـوكه كمتر كسى ممكن است مـتـو

ند عيسى مسيح است.ه به خداومور اشارل اعالم مى)كند كه اين مزسولس رپو
هيت او صحبت شدهد، از الومدتها پيش از اينكه مسيح در جسم ظاهـر شـو

د از او بهمين ظاهر شـونها قبل از اينكه عيسى در هيئت انسـان بـر زاست. قر
ان پسر خدا ياد شده است.عنو

د مى)دانستند و اين حقيقتعوه به مسيح موا نيز در اشارمور ٤٥ رديان مزيهو
ًانيان در ٨:١-٩ تأييد شده است. اين آيات كامالساله به عبرسط نويسنده رتو
ان تخته به تخت او به عنـوا خدا ناميدن و اشارند كه عيسـى رشن مى)سازرو

دانى، بحق و شايسته است. اين آيات همـچـنـيـن نـشـان مـى)دهـنـد كـهجاو
ند.فنت او ندارمان جسم گرتباطى به زگى)هاى «پسر» ذاتى است و ارويژ

دسط خود و اين نكته توه دارد اشارعومور ١١٠ نيز به مسيح موهمچنين مز
انيـانند عيسى مسيح (متى ٤٣:٢٢-٤٤) و نيز نويسنـده نـامـه بـه عـبـرخداو

د ناميده شده وند داوسيده است. در اينجا او خداو(٦:٥؛ ١٧:٧) به اثبات ر
اى خداىناى» مى)باشد، نامى كه فقط و فقط برفته «ادواصطالحى كه بكار ر

ت شده كه بـهائيل، استفاده شده است. از اين خدا دعـومتعال، خداى اسـر
ند. اين آيه يكـى ازى شـوه بنشيند تا دشمنانش پـاى)انـداز وّاست يهـودست ر

ند كه يكىمى)دارده بربسيار آيات عهد)عتيق است كه از اين حقيقت عجيب پر
د خدا نيست.لى كمتر از خوهست كه جدا از خدا است، و

د از اين حقيقت سخن گفته)اند. اشعياانبياى عهد)عتيق هر كدام به نوبه خو
 صحبت مى)كند (ر.ك مـتـى«خداى قديـر»ان د با عنـوعو٦:٩ از مسيح مـو

جستهلد است و نه لقبى بر١٤:٤-١٦). اين صفت بيانگر ذات او از آغاز تو
ه عدالت ما» ذكرّان «يهوا به عنومياى نبى او ر به او داده شده باشد. ارًكه بعدا

ااتر نهاده و با شهامتى مقدس او را از اين فركريا پا رميا ٦:٢٣). زمى)كند ( ار
كريا ٧:١٣؛ ر.ك متى ٣١:٢٦).فى مى)كند (زاه خدا معرش» يا همر«همدو

دند. آن انسانـىدند، اشتباه منى)كراجع به كسى كه منتظر آمدنش بـوديان ريهو
دار باشد. مى)بايسـتخورهيت برد مى)بايست از الـود آنها بـوعوكه مسيح مـو

د خدا باشد!هيت باشد. مى)بايست خويكى از الو
دعواقعى مسيح موت وّانستند هويديان نتونه يهوع كه چگوضوك اين مودر

ا به هنگام آمدنش به اين جهان تشخيص دهند، كار مشكلى است. تنهاد رخو
حانى آنان دانست. آخرين نبـىان نابينائى روا مى)تودليل عدم تشخيص آنها ر

نه سخـندند، اين گـوش بوديان، از كسى كه آنان مـنـتـظـركتاب)مقدس يـهـو
 (مالكى ١:٣). در اينجا«خداوندى كه شما طالب او مى,باشيد»مى)گويد: 

شليم كه مكـانناى» استفاده شده است. مـعـبـد اورباز هم از اصطـالح «ادو
فعاى رد، «هيكل او» ناميده شده است. مالكى نبى بره بوّستش يهوخاص پر

ى كه كار خـاصد به داورعونه شبهه)اى اعالم مى)كند كه اين مسـيـح مـوگوهر
ديانشنى پيدا است كه يهوداخت (مالكى ٢:٣). بـه رواهد پرخدا است خو

دند!منتظر چه كسى بو
اد الهى نبايـد آنـان رعود كه آمدن مسيح مـوهمچنين به آنها گفتـه شـده بـو

د،اهد كراى آمدن او مهيا خوا براه رى كه رسط پيامبرا كه توده منايد، چرت)زحير
ديد. حلظه)اى بعد از اعالم مالكى مبنـى بـر آمـدناهند گرگاه خـواز آمدنش آ
د. نسلن مى)شوت و سكوت انبيا دچار سكوان منادى مسيح، نبوايليا به عنو
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ن اينكه ديگر صداى كسى شنيدهند، بدوبعد از نسل به دنيا مى)آيند و مى)ميـر
ساند.ى از آسمان به آنها برد كه خبرشو

ل اجناميد، تا اينكه يحيى تعميد دهنـدهت چهار صد سال به طواين سكو
د كه منادى كسى است كه مالكى از اودن ظاهر شد و ادعا منود اردر ساحل رو

شيدن، درحنا ٢٣:١). او در طرز لباس پود (مالكى ٢:١؛ يوسخن گفته بو
دد كه اوم مى)گرتيب بيشتر معلود و بدين ترد شبيه ايلياى نبى بوفتار و پيام خور

د. (مالكى ٥:٤-٦؛ده بوئى كرحتقق همان كسى است كه مالكى نبى پيشگو
ند» يـالـه آمدن «خـداود به منـزعور.ك متى ٧:١١-١٥). ظهور منـادى مـو

جه پيام يحيى شدند. يحيىم متود. متام قوديك بود در آينده)اى نزعومسيح مو
اجعه كنيم وحنا مرد؟ به اجنيل يوا مهيا مى)كـراه راى چه كسى رتعميد دهنده بر

انيم.ا در آجنا بخوا رح ماجرشر
ا ديد كه به جانب او مى,آيـد. پـسداى آن روز يحيى عيـسـى ردر فر

gهد! اين است آنكه من دربارمى,دارا بره خدا كه گناه جهان رّگفت: «اينك بر
ا كهدى بعد از من مى,آيد كه پيش از من شده است زيراو گفتم كه مر

دد،ائيل ظاهر گرا نشناختم، ليكن تا او به اسرم بود. و من او رّبر من مقد
اى همين من آمده به آب تعميد مى,دادم.»بر

ى ازا ديدم كه مثل كبـوتـرپس يحيى شهادت داده، گـفـت: «روح ر
اا نشناختم، ليكن او كه مرفت. و من او رار گرل شده، بر او قرآسمان ناز

ستاد تا به آب تعميد دهم، همان به من گفت بر هر كس بينى كه روحفر
فت، همان است او كه به روح,القدس تعميد مى,دهد.ار گرل شده، بر او قرناز

و من ديده شهادت مى,دهم كه اين است پسر خدا.»

د.ديان نديدند. تقصير از يحيى نبود، يهوه كرلى آنچه يحيى بدان اشارو
د.ديان بود. اشكال از يهوشن بوه كافى روشهادت او به عيسى مسيح به انداز

ا در مقابـلى)هايشان و بى)ايمانى)شان، چشمان آنهـا رغرور آنها و پيـش داور
ت مسيحّد هويا در مورد. اگر ما شهادت كتاب)مقدس رده بوبديهيات كور كر

ديد. دلهاى ستايشگر در تشخيصباور نكنيم، به همان داليل است كه ذكر گر
ند.ت مسيح مشكلى ندارّهوي

 ابدى هستى،lتو كلمه
يگانه پسر پدر؛

س خدائى و ملموجتلى مر
ب آسمان.و آن محبو

همند پدرخشش شكودر
د!در تو جتلى كامل دار

هيت در تو،اى متامت الو
مدى!اى خداى سر

انگىاستين بى)كرتصوير ر
!خشان هستى توار دردر انو

ق،خشش نور نامخلودر
 قلب خدا!lاى مكاشفه
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هاى شگفت نام تو،ازاما ر
شته)هاست؛اك فراى ادرماور

تنها پدر مى)داند!
تنها پسر مى)شناسد.

شبختى،در كائنات خو
شيدى،كز و خورتو مر
ن ستايش،دانه كانوجاو

ب آسمانى.آن محبو

 خدا؛lّهست اى برتنها شايسته تو
د.انويى در پيش تو خم مى)شوكه هر ز

سيا كاندر (١٧٨٩-١٨٥٥)جو

U� UÐ «bš

د. در اينل خدا بـوند عيسى مسيـح، از ازدر فصل پيش ديديم كه خـداو
ى ازان انسان، چيـزفنت او به عنـوفصل سعى داريم نشان دهيم كه جـسـم گـر

ًد آمد كه قبالجوت اين است كه در او كيفيتـى بـه وّاقعـيهيتش نكاسـت. والو
ًلى در آنچه قبالد)ـ واهيم كـرسى خوا در فصل پنجم بـررع رضود، -)اين مونبو
حنا ٢٣:١).د (يود او به اين جهان در قالب «خدا با ما» بود باقى ماند. وروبو

كن است»ى الوهيت سا«در وى از جهت جسم، متامى پراو كسى است كه 
لسيان ٩:٢).(كو

اند درلى خدا مى)تونه پسر ازى عظيم روبرو شده)ايم. چگوازبار ديگر با ر
عضود؟ فهم اين مـود گيرن انسانى بـه خـوآيد و جسم و خـوطبيعت انسـان در

ان يك حقيقت هميشه در نظرا به عنـولى آن راك فانى ما است، واى ادرماور
ن كهت بپذيريم، چـوّاقعيان يـك وا به عنوع رضوانيم اين مـوداريم. ما مى)تـو

كا درنگى آن رانيم چگولى منى)توده است، وا بر ما آشكار كركتاب)مقدس آن ر
د قدما به اين دنياى محدواند در قالب انسانى ميرانگى مى)تونه بيكركنيم. چگو

ّ«سرد؟ ه مى)شوندگى تاريخى اين سيـارد زارق طبيعت ونه مافـود؟ چگوبگذار
س ١٦:٣).تاول تيمو (اوى عظيم است...»ديندار

اه فهميده باشيم يا نفهميده باشيم، اين حقيقت هميشه بـهبه هر حال خو
حنا ١٤:١). جمله)بندى(يوديد» «كلمه جسم گرد باقى است كه ت خوقو
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ه)اى مبنى بر اينكه كلمه نسبت به آنچه ازاين آيه بسيار دقيق است. هيچ اشار
فتنش هماند. او بعد از جسم گرده، مشاهده منى)شـوده تقليل پيدا كرپيش بو

ن نشد و از اين رو طبيعت ذاتى اوشت و خود. او تبديل به گو بوًاست كه قبال
دى استد، و اين مورتغيير نيافت. او پسر اليتناهى و غير)قابل تغيير خدا بو

ندگى)اش در اين دنيـا،احل زلى او در مركه بايد هميشه به خاطر بسپاريـم. و
د، يعنى تكميل شدن طبيعتك منوا قابل درم جسـم راقعى از مفهوصيw وتو

اهيـمع خـوضوانسانى، تشكيل شـده از جـسـم و جـان. در ادامـه بـه ايـن مـو
ه)اى است كه مسيح در ميانلى هدف ما در اين فصل تأكيد بر دورداخت. وپر

د و خدا بوًحله كامـالند عيسى مسيح در ايـن مـرد و اينكه خـداوندگى كـرما ز
هيت او كاسته نشد.ى از الوچيز

هدـوب لزا زا هچنآ رد وا هك تسا نيا رد ىـسيع نتفرگ مسج زـيگنا)تريح زار
وا .)٣:٦١ سواتوميت لوا( تسا »هـدش رهاظ مسج رد« لاح و ،ـتسا ىقاب

وا ىتيعضو نينچ ىلو .درك سمل و دينش و ديد ار وا دش)ىم هك هدش ىتيعضو دراو
رد گرزب تواـفت .دزاس)ىمن ـرتمك »تـايح ـهملك ـىنعي دـوب ادتبا رد ـهچنآ« زا ار
تاـيح« نآ ؟تايح مادك »ـميديد ار نآ و ...دش ـرهاظ تاـيح« هك تساـجنيا

هك ىنانآ .)٢-١:١ ـانحوي لوا( »دش ـرهاظ ام رب و دـوب ردپ دزن هك ـىنادواج
ـانحوي( »ردپ gهناگي رسپ هتسياش ىلالج ،]ـدنديد[ ار وا لالج« دنديد ار حيسم
ىرييغت ،حيسم نتفاي مسج !دنديدن ار ادخ ىلزا رسپ زا رتمك ىسك اهنآ.)١:٤١
،ناسنا مشچ شيپ رد تيهولا راب نيلوا ىارب هكلب ،دركن داجيا وا ىهلا تعيبط رد
ىا,هناگي رسپ ،تسا هديدن ىسك زگره ار ادخ« :دش هدهاشم و دمآ نوريب هدرپ زا

.)١:٨١ انحوي( »درك رهاظ ار وا نامه ،تسا ردپ شوغآ رد هك

نهندان خويش به منـواى تفهيم اين حقيقت بـه فـرزبعضى از پيورينت)ها بـر
حلهت در چندين مردند. در تاريخ اسپاره مى)كرت اشارپادشاهان باستانى اسپار

ائى و اعمـالمانـرودند و در فراحد با هم سلطنـت مـى)كـرچند پادشـاه در آن و
ت به اياالتان سفير اسپاردند. گاهى يك پادشاه به عنوت با هم متحد بوقدر

انى از پادشاهى او مى)كاست؟ نقش او به عنوفت. آيا چنين كارار مى)رهمجو
د. و چنين است مسـيـح درم منى)كره پادشاهى)اش مـحـروا از شكوسفيـر او ر

هيتش كاسته نشد. او همچنان پادشاه خلقتى از الود كه چيزقالب انسانى خو
انطلبانه او به جهان به عنود. آمدن داود، آن چنان كه هميشه و پيش از آن بوبو

د.ضعيت ايجاد نكرى در اين وجه تغييرش به هيچ وپيام)آور و خادم پدر
ل در فيلپـيـانسولس رت كالم پـوگى و قدران در تازا مى)تـواين حقيقـت ر

تد، صورا خالى كر«خود رل به ما مى)گويد كه مسيح سولس ر٧:٢ ديد. پو
 بر اساسًفاقات صر متام مخلودمان شد.»فت و در شباهت مـرا پذيرغالم ر

ات غالم رقات صـورد هستند. مخـلـوحقيقت خلقت، خادم آفـريـنـنـده خـو
لس مى)گويد كه درلى پوده)اند. وه غالم بوارل و هموا كه از اوند، چرمنى)پذير

فت.د گرى است كه او بر خوت غالم چيزق مى)كند. صورد مسيح مسئله فرمور
د.د خدا بكار برفنت كسى غير از خود جسم گران در مورا منى)توچنين زبانى ر

Ë« b1uð

ارحم قراء)الطبيعـى در رد كه به طريق مـاورلين انسانى بولى خـدا اوپسر از
لد شدهد كه در اين دنيا متـودكى نبـو كوًفالد شد. او صـره متوفت و از باكـرگر

د كه در طبيعت انسانى به ميان ما آمد. در فصللى خدا بوباشد، بلكه پسر از
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دىداختيم مبنى بر اينكه مـرعده)هاى عهد)عتيق پـره)اى از وجنيرسى زقبل به برر
د كه خدا از زبانعده)اى بواقعه حتقق ود! اين واقع خدا بوكه به جهان آمد، در و

د.انبياى گذشته به انسانها داده بو
تى بسيارّلد مسيح حتقق نبوانيم، تولى چنان كه در متى ٢٢:١-٢٣ مى)خوو

دهد ٧٠٠ سال قبل از آمدن مسيح اعالم كرد كه اشعياى نبى حدوص بومخصو
«خود خداوند بـهد: ده بوحاز پادشاه اعالم منـوَد. اشعيا در گفتگويش بـا ابو

ائيد و نام اوى خواهد زه حامله شده، پسركرشما آيتى خواهد داد: اينك با
 (اشعيا ١٤:٧).ا عمانوئيل (خدا با ما) خواهد خواند»ر

ائيلك سوريه و اسرم مشترد هجوديه مورد كه پادشاهى يهوسيده بوحاز ترَا
ا مطمئن ساخت كهت او با اشعيا، پادشاه رد، و مشورض شوفته و منقرار گرقر
است كه نشانه)اى بطلبداهد شد. سپس اشعيا از پادشاه خوطئه آنها خنثى خوتو

اه اواين گفته شد خود. بنابرل نكرلى او قبواهد شد، ومبنى بر اينكه چنين خو
اهده حامله خواهد داد. باكردش نشانه)اى خـونشانه بطلبد يا نطلبد، خدا خو

د!اهد بوائيد كه خدا خواهد زى خوشد و پسر
دكىقتى عيسى كـواهد شـد. واده نخوقت زدك در آن ود كه كـواضح بوو

د»ه و عسل مى)خورد، بايد «كـراع غذاها نبود و قادر به تشخيص انوار بوخوشير
لىدند، وس بوانى در دستراو در كنعان به فرًالاكى)ها معمو(١٥:٧). اين خور

ارم دشمنان قرد هجونكه در ايام جنگ منابع غذايى مـورنه در ايام جنگ، چو
اندك در كـورد كه آن كـوفته ناياب مى)شدند. ديگـر ايـنـكـه مـشـخـص بـوگر

اقع، هنگامى كه آن طفلاهد شد. در ولد نخومت و حضور دشمنان متوخصو
اهند داشت (١٦:٧).د نخوجوائيل وه است، نه سوريه و نه اسرارشير خو

ّتد. اين نبـول به آينده بـوكواقعه)اى مـود، وعو موlبديهى است كه نشـانـه
مت او درد حكـوايطى كه فكر مـى)كـراى احاز چه فايده)اى داشـت؟ در شـربر

مى)اى به او مى)داد؟ت چه دلگرّاض است، اين نبوف انقرشر
هدنيآ رد هكنوچ ،دش دهاوخن ضرقنم زگره ادوهي تموكح هك تفگ)ىم ادخ

؟دوب ادخ هب قـلعتم ادوهي هك دوب ـنيا زا ريغ رگم .دراد تموـكح نآ ىارب ىفده
اب ادخ« ليئونامع .)٨:٨( ؟دوب ليئونامع نيمزرس ،ادوهي هك دوب نيا زا ريغ رگم
دوعوم رسپ ؟دشاب هتشادن دوجو هك دوش دلوتم ىئ»ادوهي« رد تسناوت)ىم هنوگچ »ام
.دش دهاوخن ضرقنم زگره ادوهي تكلمم هكنيا رب ىنبم دوب ىفاك نيمضت هركاب
.تسا نكمم)ريغ عقاو رد نيا و دوب هدش ضقن ىهلا هدعو ،دوب)ىم نيا زا ريغ رگا

هديئاز ىدلو« هاگنآ و )٩:١( ديسر دهاوخ زين ليلج هب هيدوهي تادحرس ماجنارس
.)٩:٦٬٧( »دواد ىسرك رب هتسشن ...ريدق ىادخ ...دش دهاوخ

دند كه هرندگى مى)كردا در جليل زهفت)صد سال بعد دو نفر از قبيله يهو
اىا برلين پيام رد كه اوئيل بوشته جبرشته)اى مالقات شدند. آن فرسط فريك تو

د.ه آوره)اى از ناصرمريم، دختر باكر
د خدا نعمت يافته,اى.ا كه نزسان مباش زيرشته بدو گفت: «اى مريم ترفر

ا عيسى خواهى ناميـد. اواييـد و او رى خواهى زو اينك حامله شده، پـسـر
ى شود. و خداوند خدا تختّت اعلى، مسمبزرگ خواهد بود و به پسر حضر

خاندان يعقوب تا به ابد پادشاهىمود. و او برا بدو عطا خواهد فرش داود رپدر
ا نهايت نخواهد بود.»د و سلطنت او رخواهد كر

ادى رشته گفت: «اين چگونـه مـى,شـود و حـال آنـكـه مـرمريم بـه فـر
شته در جواب وى گفت: «روح,القدس بر تو خواهد آمد ونشناخته,ام؟» فر
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س،ّت اعلى بر تو سايه خواهد افكند، از آن جهت آن مولود مقدت حضرّقو
پسر خدا خوانده خواهد شد» (لوقا ٣٠:١-٣٥).

«از روح,القدس حامله شده است»د مريم كه منى)دانست مريم سw نامزيو
د (متى ١٨:١).ت شده بواج حامله شده، مبهودودش قبل از ازاز اينكه نامز

دند، معهذا تعهد آنها نسبت به يكديگر جز ازد يكديگر بوچه او و مريم نامزگر
د. اما از آجنا كـهم بوسومان چنيـن مـرد. در آن زطريق طالق قابل نقـض نـبـو

فت.ست داشت به فكر فرو را دودش رد و نامزى بوستكارد درسw مريو
 خداونـد درgشتـهگاه فـرد، نار مـى,كـرّها تفـكا چون او در اين چـيـزّام

ن خويشفنت زخواب بر وى ظاهر شده، گفت: «اى يوسn پسر داود، از گر
فته، از روح,القدس اسـت، و اوار گرا كه آنچه در وى قـرس، زيرمريم متـر

ت خويشّا كه او اما عيسى خواهى نهاد، زيراييد و نام او رى خواهد زپسر
هانيد.»ا از گناهانشان خواهد رر

،دوب هتفگ ىبن نابز هب دنوادخ هك ـىمالك ات دش عقاو نآ ىارب همه نيا و
ليئوناّمع ار وا مان و ديياز دهاوخ ىرسپ هدش نتسبآ هركاب كنيا هك ددرگ مامت
.)٣٢-١:٠٢ ىتم( »ام اب ادخ :تسا نيا شريسفت هك دناوخ دنهاوخ

Ë« v¼UÖ¬Åœuš

ندگـىل زطـود كه او درى بـوت الهى)اش چـيـزّگاهى مسـيـح از هـويدآخو
د وگاه بود خويش با خدا آتباط منحصر به فرد داشت. او از ارمينى)اش با خوز

ىفنت مسيح چيزلى خداست. جسم گرا در نظر داشت كه پسر ازهميشه اين ر
ش كند.امول مى)دانست فرا از ازد كه آنچه رنبو

انـىجولين سخنانى كه از او ثبت شده، آنگاه كه نـوگاهـى در اودآاين خو
ا با ماند چرش به وى گفت: اى فرز«پس مادرد: د، ديده مى)شوده ساله بوازدو

ديم.ا جستجو مى,كرك گشته تو رت و من غمنادى؟ اينك پدرچنين كر
ديد؟ مگر ندانسته,ايد كه منا طلب مى,كراو به ايشان گفت: از بهر چه مر
نهقا ٤٨:٢-٤٩). او با اين گفته، هر گو (لوبايد در امور پدر خود باشم؟»

ى درد كه طبيعى است كه ود و تأكيد كـرا منتفى منومينـى رتصور داشنت پدر ز
ش گفت! پدرlا در معبد، خانهش باشد. او اين رخانه پدر

گاهىدآد، همين خواى تعليم همگان مى)گشوا برد رقتى عيسى زبان خوو
د كهد. او با چنان اقتدار خاصى صحبت مى)كـرج مى)زالهى در سخنانش مـو

حنـات و متحير مى)ساخت (متـى ٢٨:٢-٢٩؛ يـو مبهـوًا كامـالندگان رشنـو
دى كهه)هاى كاتبان يهو٬٣٢:٧ ٤٥-٤٦). مخاطبين سخنان عيسى با آمـوز

دند،دند، آشنا بوان مى)كرشته)هاى ديگرل از نوف نقل قوا صرد رقت خوبيشتر و
ا با جملـهد رد و نه مانند انبيا كه پيام خـولى عيسى مانند آنها صحبت منـى)كـرو

د و مى)گفت:ف مى)زدند. او با اقتدار متام حرع مى)كرند مى)گويد» شرو«خداو
گاهى كامله). او با آ (متى ٬١٨:٥ ٬٢٠ ٢٢ و غير«من به شما مى,گويم»

د سخن مى)گفت.دن خواز خدا بو
حنا تصويرشنى در اجنيل يود، به روت خـوّگاهى شخصى مسيح از هويآ

حناان مثال يود. به عنوه منوان به ده)ها آيه اشـارد مى)توشده است. در اين مور
د با خداى پدر صحبتد خوتباط منحصر به فر١٦:٥-٤٧، آجنا كه عيسى از ار

د» ناميده،ا «پدر خونانى آيه ١٨ نشان مى)دهد كه عيسى، خدا رمى)كند. منت يو
ى صدقاى هيچ كس ديگرد كه برت ديگر، خدا به طريقى پدر عيسى بوبه عبار
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نكه عيسى باديان مى)شد، چوجب خشم يهومنى)كند. شنيدن چنين ادعايى مو
د (آيات ١٧-١٨). اهمـيـتفى مى)كـرابر با خدا معـرا برد راين سخنـان، خـو

ا مبنى بـردن، شناخت او رگاهى مسيح از پسر بـوع در اينجا است كه آضومو
ا اجنام مى)دادهايى رچه همان كارد گرجوابريش با پدر تقليل منى)داد. با اين وبر

د، قادر بهاست نشان دهد كه جدا از پدر خولى مى)خود، و خدا بوlكه در عهده
ى كند، تنها بهانسـت داورى نيست (آيات ١٩-٢٤). او مى)تواجنام هيچ كار

لى چنين مأموريتـى بـهد (آيه ٢٢). وده بوسپـرا به اوى راين دليل كه پـدر داور
اقع او شايسته همـاند. در ودن مقام او از پدر نبوجه نشانه پايين)تـر بـوهيچ و

مت پسرد (آيه ٢٣). اگر حـرعايت شود كه مى)بايد نسبت به پـدر رمتى بـوحر
د دريافـتش بواراوا كه سـزمتـى راعات منى)شد، پدر نـيـز حـربدين طريـق مـر

گاهستاده، آا فرد و اينكه پدر او ردن خوتيب او از پسر خدا بود. بدين ترمنى)كر
ابطـهدن با خدا و رى بود و به طريقى كه فهم ما از آن عاجز است، از مسـاوبو

گاهى داشت.د با پدر آد خومنحصر به فر
د، اود حيات دارد كه همان طور كه پدر در خوسپس عيسى مدعى مى)شو

دهمينى كسب نكرى زا از پدرندگى رد. عيسى مانند ما زد حيات دارنيز در خو
الى اين پدر است كه حيات رد، ود حيات دارچه در خود. حتى مى)گويد گربو

دگان نيزدن مرنده كراى زده است (آيه ٢٦). امتياز خاص خدا بربه او عطا كر
دش استفادهه خود او از حق ويژجومتعلق به پسر خدا است (آيه ٢٥). با اين و

ا به ايند كه او رى بود، از جانب پـدرتهايى كه اعمال مى)كـرد. متام قدرمنى)كر
د (آيات ٬٣٠ ٣٦). او آمده تاا طالب نبود ر خوlادهن ارد، چوستاده بوجهان فر

ساند (آيـاتحله ظهور بـرا به مـرت خدا رد كتاب)مقدس، قـدرعوان موبه عنـو

ش (آيهد نيامد، بلكه به اسم پدرد به اسم خوجولى با اين و٣٩-٬٤٠ ٤٦). و
انا به عنـود رحنا حاكى از اين است كه عيسـى خـو٤٣). باب پنجم اجنيل يـو

لـى در ضـمـند خداسـت. وخدا مـى)شـنـاخـت. عـيـسـى هـم در جـاى خـو
دابطه منحصر به فـرن خداى پدر هيچ است. او نه تنهـا از رمى)دانست، بـدو

د. زبان انسانتباط نيز بوگاهى داشت، بلكه قادر به تشريح اين ارد با خدا آخو
لى كسىك آن نيست، وهايى سخن مى)گويد كه ذهن انسان قادر به دراز چيز

د.د خدا بود، نه انسان، بلكه خوكه مدعى چنان شناختى بو
د. باب هشتمق در بابهاى هشتم و دهم نيز مشاهده مى)شومشابه مبحث فو

نا دستگيـرا در حين عمل زد كـه او رع مى)شونى شروحنا با داستـان زاجنيل يـو
لينت مى)كند تا هر كه بى)گناه است اوقتى عيسى از جمعيت دعومى)كنند. و

سيله به آنها نشان مى)دهد كه كسى اسـتد، بدين)ون بيندازى زا به سوسنگ ر
نض بـه زا منى)كند، و در عـولى اين كـار رم كنـد، وا محكـون راند زكه مى)تـو

ق مبنى بر اين است كـهاى فومان مى)دهد كه «برو و ديگر گناه نكن» مـاجـرفر
گاهىدش، ناشى از بى)گناهى مطلق او و آاقعى خوت وّگاهى مسيح از ماهيآ

دن يا بخشش گناهكار مى)باشد.م منواز حق الهى)اش مبنى بر محكو
تباط عيسى با خداست.اتى مبنى بر ارحنا پر از اشاربقيه باب هشتم اجنيل يو

د (آيه ١٤). او از كجاد كه مى)داند از كجا آمده و به كجا مى)روعيسى ادعا منو
«شما از پايين مى,باشيد، اما من از باال. من از اين جهان نيستم»د؟ آمده بو

د (آيات ٬١٦ ٢٦٬١٨):ش به اين جهـان آمـده بـوسط پـدر(آيه ٢٣). او تـو
ا كه من از پيش خودا كه من از جانب خدا صادر شده و آمده,ام، زير«زير

 (آيه ٤٢).ستاده است»ا فرنيامده,ام، بلكه او مر
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ندگان سخنـانـشفت كه شنـوفت؟ او به جايـى مـى)رعيسى به كجـا مـى)ر
دند، و بديهى است كه همان جايى است كه از آجنـا آمـده بـوانستند بـرومنى)تو

است از عيسى مبنى بر اينكه: «پدر تو كـجـاسـت؟»خو(آيات ٢١-٢٤). در
ا نيزدند، پـدر را شناختـه بـون اگر آنها مـسـيـح رد، چوال شايستـه)اى نـبـوسؤ

دنشن و مشخص است كه مسيح از خدا بو روًمى)شناختند (آيه ١٩). كامال
د!گاه بود، آخو

نكه هميشه با خدا درد، چوگز تنها نبـود؟ او هرنه بوتباط او با پدر چگوار
ا اجنام مى)دادى رد كه او هميشه كارد (آيه ١٦) و اين بدين جهت بوكت بومشار

گز شكسته منى)شد.تباط مسيح و خدا هرد (آيه ٢٩). ارد سازشنوا خوكه خدا ر
مت مى)نهاد (آيـها حرپدر هميشه بر پسر شهادت مـى)داد (١٨:٨). او پـدر ر

د (آيـاتد كه از پـدر شـنـيـده و از پـدر ديـده بـوا بر زبـان آور٥٤). او آنـچـه ر
د (آياتم است كه كالم او، كالم خـدا بـو٣٨٬٢٦). و البته اين بدان مفـهـو

ا كه از پدرد اجنام منى)داد، بلكه آنچه را به ابتكار خوى ر٤٥-٤٧). او هيچ كار
دتباط منحصر به فـرد (آيه ٢٨). اين ارد تعليم مى)داد و عمل مى)كـرخته بوآمو
د، و هيچ كس جز او چنيند بود، و شناخت او از پدر شناختى منحصر به فربو

شناختى از پدر نداشت (آيه ٥٥).
تسا ىنعم نيدب ندوب ادج نيا ايآ ىلو ،دوب ادج ردپ زا رسپ هك تسا ىهيدب

نم« رايسب زا ىكي لماش ٢١ هيآ !تـسين روط)نيا ،ريخ ؟دوب ردپ زا رتمك وا هك
تيهـولا رب ليلد ـىترابع نـينچ نايب ،ـكش نودب هك تسوا ىـاه)نتفگ »مـتسه
هب هك ـىناسك هچرگ .دنشـاب)ىم »متسه نم« لماش ـزين ٨٢ و ٤٢ تايآ .تسوا

ىاعدا كي اب ـمتشه باب .دنـوش)ىمن نآ هجوـتم ،دنناوخ)ىم ار تـايآ نآ تعرس

دوش اديپ ميهاربا هكنآ زا شيپ« :ميدرك هراشا نادب ًالبق هك دوش)ىم مامت بيجع
نانخس روظنم ًاقيقد هك ار ىنايدوهي ،ىحيرص ىاعدا نينچ .)٨٥ هيآ( »متسه نم
ِنانخس .دـومن اوسر ،دندومن مهتم ىيـوگرفك هب ار وا ىلو ،دنديمـهف)ىم ار ىسيع
نم اما و« :دوب هتفگ هكنوچ ،دوب هدرك ىنابصع ًاديدش ار اهنآ ىسيع لبق ىقياقد
.)٥٤ هيآ( »دينك ىمن رواب ارم ،ميوگ,ىم تسار هك ببس نيا زا

د به اسم پدر و همچنين بهحنا ٢٢:١٠-٤٢، بار ديگر به آمدن خودر يو
ن كه پدر آنهاد كه جنات يافتگان متعلق به او هستند، چوه منواين حقيقت اشار

ا به او داده است (آيات ٢٥-٢٩). و همچنين گفته است او فقط بدين جهتر
ستاده است (آيه ٣٦). اين است گويش و زبانا فردر جهان است كه پدر او ر

دجواطاعت و تابعيت و نشان مى)دهد كه پسر در خدمت پدر است. با اين و
ا بارديان رهيت مسيح آنقدر بديهى است كه يـهـودر همين فصل، ادعاى الـو

ى باابرا متهم به ادعاى بـرد (آيه ٣١). آنها او رديگر به فكر كشنت او مى)انـداز
 همان ادعائـىًن اين دقيقـاخدا مى)كنند (آيه ٣٣) و اشتباه هم منى)كنـنـد، چـو

هايى اجنام دهد كه فقط دراند كارد كه مى)تود! او مدعى بواست كه عيسى منو
دانى است (آيه ٢٨). او مدعىت خداست كه همانا عطاى حيات جاويد قدر

د، نيزا از پدر بگيـراند جنات يافتگـان رى كه هيچ كس منى)توشد، همان طـور
د كه پسرد (آيات ٢٨-٢٩). او ادعا منـوا از او بگيراند جنات يافتـگـان رمنى)تو

دنخداست و كمتر از خدا نيست (آيات ٬٣٦ ٣٠). البته منظور او از يكى بو
ند، از پـدرمينى آنچه داران زد. پسـرم انسانى و جسمانى نبـوبا پدر، به مفهـو

انمينى از پدران زش. پسرابطه پدر آسمانى با پسـرند، و اين چنين است ردار
م كه ماش جدا است، جدا به آن مفهود جدا هستند، و پسر خدا نيز از پدرخو
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مينىان زه تثليث صحبت مى)كنيم. اما پسرت «شخص يا ذات» در آموزاز عبار
 (آيـه ٣٨؛ ر.ك«پدر در من است و مـن در او»انند بگويـنـد: گز منى)تـوهر
سطحنا ١٠:١٤-١١). پسر از پدر جداست. پسر مطيع پدر اسـت و تـويو

د پسر با پدر يكى است و همچنانجوستاده شده است. با اين وپدر به جهان فر
ىكه پدر خداست، او نيز خداست، نه تنها يكى هستند، بلكه يكى در ديگر

از «پسر خدا»،دانى پسر از پدر. ايـن اسـت رلد جاواز تواست. اين اسـت ر
د از پدر قبل از آفرينش كائنات. «خدا از خدا، نور از نور، خداى حقيقىلومو

ا با پدر يك ذات است»ق نى، و او رد است و مخلولواز خداى حقيقى، كه مو
د.گاه بوى كه عيسى هميشه از آن آازد رن ايمان نيقيه). اين بو(قانو

هيتش مشاهـدهگاهى از الـودآن اين خوا بدوايطى عيسـى رما در هيچ شـر
«پدر همه چيزا «پدر» مى)نامد: جد خدا رمنى)كنيم. چه در دعاهايش كه در و

ا هيچا منى,شناسد بجز پدر و نه پدر رده است و كسى پسر را به من سپرر
د»كس مى,شناسد غير از پسر و كسى كه پسر بخواهد بدو مكشوف ساز

مى)اش كه اعالم مى)كند هر سخنى(متى ٢٧:١١). و چه در تعليمات عمـو
د كسى مصداق پيداد تنها در مـوربر عليه او «گناه و كفر» است، كه اين مـور

ًصاهيت باشد (متى ٣١:١٢-٣٢). اين تذكر اخير مخصواى الومى)كند كه دار
ه شده است.هيت او اشـارنكه به طور غير)مستقيم بـه الـومتند است، چـوقدر
انتز بهداخت، غير)مستقيم و در پرعات ديگر مى)پـرضوند ما به موگاه خداوهر
تّاقعيگاهى او از و عمق آlد و اين نشان)دهندهه مى)كرى اشارد به نحوهيت خوالو

دنش مى)باشد.محض خدا بو

اى اين چنيـنند ما عيسى مسيـح دارا خداوانيم بفهميم كـه چـرحال مى)تو
ا مى)دانستد اين رد و خواقعى بوضايت او ود. شادى و رضايتى بوشادى و ر

افد اعترن به زبان خوكت داد، چوهيتش، براف به الوا به خاطر اعترس رو پطر
د«خداوندا نـز (متى١٦:١٦). نـده»«توئى مسيح، پسـر خـداى زد: ده بوكر

ده شناخته,ايمد تو است و ما ايمان آوركه برويم؟ كلمات حيات جاودانى نز
 وًحنا ٦٨:٦-٦٩). عيسى كامال (يو هستى»ّكه تو مسيح، پسر خداى حى

افاين در مقابل اعترد عهد)عتيق است، بنابرعوبه خوبى مى)دانست كه مسيح مو
ًد عمالد، و حتى خواض نكرد و به او اعترمتى نكرهيتش هيچ مقاون به الوآن ز

حنا ٢٥:٤-٢٦).دش صحه نهاد (يودن خوبر مسيح بو
دياناى يهود، لقبى آشنا برس به عيسى اطالق منولقب «پسر خدا» كه پطر

د، و در حقيقت به كسى اطالق مى)شد كه خدا باشد. صحت اين باور دربو
شنى مشخـصب شدنش، به روشبى كه عيسى دستگير شد و پيش از مصلـو

ا به«تو رئيس كهنه يا كاهن اعظم در آن شب به عيسى گفـت: شده است. ر
ا بگو كه تو مسيح پسر خدا هستى يا نه؟» قسم مى,دهم ما رّخداى حى

د. متى بقيهت دارّاقعيع وضود كه اين مو(متى ٦٣:٢٦). عيسى نيز تأكيد منو
دهك زا چاخت خـود رئيس كهنـه ر«در ساعت را به ما مى)گـويـد: ا رماجر

اش را چه حاجت به شهود است؟ احلال كفـرگفت: كفر گفت! ديگر مـا ر
د كه عيسى كفر متقاعد شده بوً (متى ٦٥:٢٦). كاهن اعظم كامالشنيديد»

ان «پسر خدا» لقبى الهى است.ن به خوبى مى)دانست كه عنوگفته است، چو
د، حقيقتى كه كاهن اعظمد، بلكه حقيقت محض بوالبته سخن عيسى كفر نبو

دند.د كرا ردند و آن رديان به آن ايمان نياوراى يهوو شور
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ار شتيوه زا حيسم ىهاگآدوخ هك درادن دوجو ميدق ىايند رد ىا)هناشن چيه
رارقا حيسم تيهولا هب نادرگاش رگيد و دوخ بناج زا سرطپ هك ميتفگ .دنك ىفن

،نامسآ زا ىئاهادص ،دش)ىم هدينش مه رگيد ىاهادص وا رارقا رانك رد ىلو .درك
.دنتفگ)ىم حيسم تيهولا تّيناقح زا نخس هك ناطيش زا ىتح و نيمز

ديـكده در نزت)زد كه به شبانان حـيـرشته)اى بـوط به فرلين صدا، مـربـواو
ت خوشىا اينك بشارسيد، زيـر «مترد:ا اعالم منولد «ماشيـح» ربيت)حلم، تو

اى شمااى جميع قوم خواهد بود كه امروز برعظيم به شما مى,دهم كه بر
قا(لودر شهر داود جنات دهنده,اى كه مسيح خداوند باشد، مـتـولـد شـد» 

ت دقيق كسى كه از بطنّد هوي١٠:٢-١١). از همان ابتدا هيچ شكى در مور
د نداشت.جومريم به جهان مى)آمد، و

سطاه تود تا اينكـه را نكرا اجرد رسالت آشكار خـو گفتيم كه عيـسـى رًقبال
ئيللى ٣٠ سال قبل از آن جبرسالت او آماده شد. واى ريحيى تعميد دهنده بر

د، بلكه ازا اعالم منوسالت اين طفل به دنيا نيامـده رند، نه تنهـا رشته خداوفر
د، خبر داد:ا مهيا مى)كراه او ركسى كه ر

ى نخواهدسكرُاب و ما كه در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شرزير
ى ازنوشيد و از شكم مادر خود، پر از روح,القدس خواهد بود. و بـسـيـار

دانيد. و او به روحگرا به سوى خداوند خداى ايشان خواهد برائيل ربنى,اسر
فا به طران راميد، تا دل,هاى پدرت الياس پيش روى وى خواهد خـرّو قو
اى خدا برّداند تا قومى مستعدا به حكمت عادالن بگرمانان ران و نافرپسر
قا ١٥:١-١٧).(لود» ا سازّمهي

د:ح)القدس پر شد و اعالم منـوكريا از روش زلد شد، پدرقتى يحيى متوو
ا پيش روى خداوندت اعلى خوانده خواهى شد، زير«تو اى طفل، نبى حضر

فت جنات دهى، درا معرى، تا قوم او را مهيا سازق او راميد، تا طرخواهى خر
دجود وقا ٧٦:١-٧٧). هيچ شكى در اين مـور (لوش گناهان ايشـان»آمرز

د.د، كسى جز خدا نبوا مهيا منواهش رنداشت كه شخصى كه يحيى ر
اد رد و او نقش خوشن بواى يحيى نيز رودند بركريا گفته بوئيل و زآنچه جبر

سط مالكـىد جز همان نبـى)اى كـه تـودر اين تعريw مى)ديـد. او كـسـى نـبـو
ت اشعياى نبى در ٣:٤٠ّى ديگر تكميل كننده نبود، و از سوئى شده بوپيشگو

اىا مهيا سازيد و طريقى براه خدا ر«صداى ندا كننده,اى در بيابان، رد: بو
قحنا ٢٢:١-٢٣). در مشـر (ر. ك يـواست منائيـد»ا رخداى ما در صـحـر

اه آنهاظيفه داشتند رفتند و و پيشاپيش اشخاص مهم مى)رًچيان غالبامين، جارز
اهار ساخـنت رظيفه يحيى همـوند. وند تا با مشكلى روبرو نـشـوار سـازا همور

دش مى)آمد. يحيى تعميد دهندهد كه بعد از خـوگى بواى آمدن شخص بزربر
ه نيست!ّد يهود كه كسى كه بعد از او مى)آيد كسى جز خوتصريح منو

لماك نيقي اب ىيحي ميديد هك نانچ نآ ،دمآ ندرا دور كيدزن هب ىسيع ىتقو
.)٠٣-١:٩٢ انحوي( تخانش ،دوب هدرك ار شتبحص ًالبق هك ىسك ناونع هب ار وا

رسپ« و »ادخ lهرب« نيوانع اب ار وا ىيحي ىلو !تسادخ ىسيع !تسا هّوهي ىسيع
ىيحي ىارب ،دوب زرحم نايدوهي lهمه ىارب هچنآ .)١:٩٢٬٤٣ انحوي( درب مان »ادخ

نآ نـوچ ،تسـين ردپ ،رسپ ـىلو ،تسادخ ناـمه ،ادخ رـسپ .دوب زرحم ـزين
مالعا ىسيع هب باطخ نامسآ زا ىئادص ،ديوگ)ىم هدنهد ديمعت ىيحي هك نانچ
.)٣:٢٢ اقول( »مدونشوخ وت زا هك ىتسه نم بيبح رسپ وت« :دومن
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اا آشكارت مسيـح رّيك بار ديگر نيز صدايى از آسمان شنيده شد كه هـوي
قتد. در آن وى بيشتر از يك صـدا بـوا چيزقت ماجـرلى آن ود. واهى منـوگو

ف سفيـدن بردايش چو او متبدل شـد و رlهديد، چهـرجالل الهى او آشكار گـر
ق از ديدگاه كتاب)مقدس حاكى از اين است كه آناى فوديد. تشريح ماجرگر
نخشـش از درول و تبديل درّده، بلكه حتـوخششى سطحى نـبـوخشش، دردر

فته،سط نويسندگان اجنيل بكـار رنانى كه تـوفته است. كلمات يـوت گرصور
س وداى او ساطع شد. پـطـره كننـده)اى از رحاكى از اين است كه نـور خـيـر

ت)انگيز و شنـيـدننى حيـرگوب شاهدان اين دگـرادر يعقـوحنا بـرب و يويعقـو
«اين است پسر حبيب من كه از وىد: ده)اند كه اعالم منوصدايى آسمانى بو
 (متى ٥:١٧).ا بشنويد»خوشنودم. او ر

زياج ىزـيچ نينچ ىلو ،دـننامب تيعضو نآ رد ـهشيمه تساوخ)ـىم سرطپ
نارگيد و سرطپ نهذ رد هشيمه ىارب هوكشرپ هنحص نآ lهرطاخ لاح ره هب .دوبن
:تشون و درك داي هنحص نآ زا سدقم ىسرت اب ـانحوي دعب نرق مين .ديدرگ شقن
وا لالج و ،ىتسار و ضيف زا رپ ،دش نكاس ام نايم و ديدرگ مسج هملك«
وحم هرطـاخ نآ .)١:٤١ انحوي( »ردپ gـهناگيرسپ ـهتسياش ىلـالج ،ميديد ار
رد هك اريز« :دسيونب نينچ دوخ مود lهلـاسر رد ات تشاد نآ رب ار سرطپ ىندشن
حيسم ىسيع ام دنوادخ ندمآ و تّوق زا نوچ ،ميتفرن ىلعج ىاه,هناسفا ىپ

ماركا ردپ ىادخ زا اريز .ميدوب هديد ار وا ىيايربك ،ميداد مالعا ار امش
تسا نيا هك ديسر وا هب ىيايربك لالج زا ىزاوآ هك ىماگنه .تفاي لالج و
هوك رد وا اب هك ىنامز ام ار زاوآ نيا و .مدونشوخ وا زا هك نم بيبح رسپ
.)٨١-١:٦١ سرطپ مود( »دش هدروآ نامسآ زا هك ميدينش ،ميدوب سدقم

هيت او ديـدهدى دال بر الودر ظاهر امر و در حضور فيزيكى مسيـح مـور
د كه فقط يك بار اتفاق افتاد واقعه خاص بومنى)شد. تبديل هيئت عيسى يك و

 ديده منى)شد، مشاهده كنند.ًالا معمود كه سه شاهد، آنچه رصتى بواقعه فرآن و
هيتى الوا تغيير منى)دهد. عيسى ناصردن آن، حقيقت رشيده بوت پوّاقعيلى وو

د!مجسم بو
اح آشكارد، در پيش عالم ارو از چشمان انسان نهان بوًاللى آنچه معموو

ناندان و زى از مرد بسيـارسالت خـول رند ما عيسى مسيـح در طـود. خداوبو
ده)ها آن چنـان كـهد. ديدار مسيح بـا ايـن ديـو)زا مالقات كـرانه) رده (ديـوديوز

دى دران» يهود. «جن)گيردى «جن)گير» نبوان فر به عنوًفاد صرمشاهده مى)شو
ا ازاح پليـد ردند كه اروالنى و پيچيده، مدعـى بـواسم طوخى مرمان با بـرآن ز
د واج مى)منوا اخرها رمان ديـولى عيسى با يك فراج مى)كننـد. ودگان اخرديوز

قس ٢٧:١).مى)انگيخت (مرا برتعجب همگان ر
ت كسـىّاج مى)شدند، تبديل به مـنـادى هـويها اخـربه محض اينكـه ديـو

د. در كنيسهى بر آنان بوت اعجاب)انگيزذ و قدراى چنين نفومى)شدند كه دار
ا با تو چكارى ما ر«اى عيسى ناصـردند: آوراح خبيث فرياد بـرم اروناحوكفر

ا مى,شناسيم كـيـسـتـى، اىدن ما آمـدى؟ تـو رك كراى هـالاست؟ آيا بـر
ى است كهارد مشابه و اعجاب)انگيز، اقرقس ٢٤:١). مور (مرقدوس خدا!»

ا با تـو«اى عيسى، پسر خدا ما رى شد: انگان اهل جدريان جـاربر زبان ديو
ا قبل از وقت عذاب كنى؟»چه كار است؟ مگر در اينجا آمده,اى تا مـا ر

ى كهت)هاى شريرسط قدرد كه جالل او تولى عيسى مايل نبو(متى ٢٩:٨). و
د، ودند، به دنياى بى)ايمان اعالم شـوت اعجاب)انگيز او شده بـومقهور قدر
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ان نگوينـد ود به ديگرد شفا يافنت خوى در مورد كه چيـزا منع مى)كر آنان رًااكثر
ح توبهم روحانى كه مستلزدم بايستى با شناختى روا منتشر نكنند. مرخبر آن ر

انسان و لرزاح خبيث تر بدين جهت كه او اروًفاستند، نه صرا بپراست عيسى ر
اند.ن مى)را، از انسانها بيرواز پايان حاكميت خويش ر
شن يحيى تعميد)دهنده، هـيـبـتشتگان، پـيـام رواعالم شادى)بخش فـر

لهاح پليد نيز بـه مـنـزس و لرز اروأم با تـراف توار و اعترصداى آسمانـى و اقـر
ده و كمترد او به آسمان بودگان و صعوسالتى بعد از قيام مسيح از مرپيام)هاى ر

هيت مسيـح تـالشان در اعالم الولى كسى كه بيش از ديـگـراز آن نيستنـد. و
لس بعد از مسيحى شدنش اعالملين حقيقتى كه پود. اول بوسولس رد، پومنو
 (اعمال «او (عيسى)، پسر خداست... و همين است مسيـح»د:د، اين بومنو

شليم در اورًاد كه شخصى كه اخيراى او شكى باقى منانده بو٢٢٬٢٠:٩). بر
لد شدهدى كه متوت الهى است. فرّاى هويد و دارعـوب شده مسيح مومصلو

«بـهد كه د، همان پسر خدا بـونده شده بـود، و باز زده بـود، مرد، زيسته بـوبو
حسب جسم از نسل داود متولد شد، و به حسب روح قدوسيت پسر خدا

گان يعنى خداوند ما عيسى مسيح، كهدديد از قيامت مربه قوت معروف گر
اى اطاعت ايمان در جميع امت,ها، به خاطرا يافتيم برسالت ربه او فيض و ر

ميان ٣:١-٥). (رواسم او»
«پسر خودد از اقدام خدا مبنى بر اينكه حله)اى بوفنت پسر خدا مرجسم گر

«ليكنى! ميان ٣:٨). آر(روستاد...» اى گناه فرا در شبيه جسم گناه و برر
اييده شدن زستاد كه از زا فرسيد، خدا پسر خود رمان به كمال رچون ز

ا كه زير شريعت باشند فديه كند تاديد تا آنانى رو زير شريعت متولد گر
 (غالطيان ٤:٤-٥).ا بيابيم»گى رآنكه پسر خواند

لى)اشهيت و هستى ازفنت او نافى الود كه جسم گرالن محرز بوسواى ربر
گزهيت او منى)كاهد. آنها هرجه از الوان پسر خدا منى)باشد و به هيـچ وبه عنو

ى نسبت به مسيح نداشتند. پيامى كه آنها به جهان اعـالمتاه)نگرچنين ديد كو
ديم:ه كر بدان اشـارًاد كه اخيرانيان ١:١-٣ بـو عبرlسالـهدند تعاليم عالـى رمنو

هى كـه ازشكوت يك انسان به جايگاه پردش به ميان ما آمد و به صورخدا خو
مان سلn به اقـسـام مـتـعـدد و«خدا كـه در زگشـت: د، بازآجنا آمـده بـو

ان ما تكلم منود، در اين ايام آخرطريق,هاى مختلn به وساطت انبيا به پدر
ارث جميع موجودات قرا واربه ما به وساطت پسر خود متكلم شد كه او ر

ش بوده،ا آفريد؛ كه فروغ جاللش و خامت جوهر او عالم,ها رgداد و به وسيله
ا بهت گناهان ر موجودات بوده، چون طهارgت خود حامل همهّو به كلمه قو

است كبريا در اعلى عليين بنشست.»سانيده به دست رامتام ر

Ë« vÖb½“

ند عيسـىمينى خداوندگى زل به خدمات و زسـولس رالن بجز پوسومتام ر
جههيت مسيح شكى داشتند، تود الومسيح شهادت داده)اند. اگر آنها در مور

دند، نه آنچه از او شنيـدهدند كه از او ديده بـوف بر آنچه مى)منـوا معطـود رخو
دند.بو

انند عيسى مسيح، حتى به عنود كه خداونه مگر غير از اين بوان منوبه عنو
د ود كه متعلق به خداست؟ او داناى مـطـلـق بـواجد صفاتـى بـويك انسـان و
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حنا ٤٧:١؛قا ٨:٦؛ يواند (متى ٤:٩؛ لـوا بخوان رانست افكار ديگـرمى)تو
ا تسليم مى)دانست چه كسى او ر٢٤:٢ً-٢٥؛ ١٧:٤-١٩). او از ابتدا دقيقا

ستاخيزگ و رئيات مرحنا ٧٠:٦-٧١؛ ١٠:١٣-١١). او جزد (يواهد كرخو
دا پيش بينى كرفته شدن مجدد او رس و پذيرد (متى ٢١:١٦) و افكار پطرخو
قتىا حتى ودانش رد كه انديشه شاگرقا ٣١:٢٢-٣٤). و آيا غير از اين بو(لو

قا ٤٧:٩). مگر غيـر ازحنا ٣٣:٩-٣٧؛ لود مى)دانست؟ (يـواز آنها دور بو
گاهما آدن تولى از شك كـر حضور نداشت وًچه جسمـااين است كه حتى گـر

حنا ٢٤:٢٠-٢٩).د؟ (يوبو
چه بديهىدن نيز صفت ديگر خداسـت. گـرت در همه جا حاضر بـوقدر

انست در يك مكـاناحد فقط مى)تـوعد جسمانـى در آن وُاست كه عيسـى از ب
ا نشان مى)دهد.ى بيشتر از آن رقعيت، سخنان او چيزلى در چندين موباشد، و

د كه او نه تنـهـاد، ادعا منوس صحبت مى)كـرديمـويك شب كه عيسى با نيـقـو
آسمان«پسر انسـان اسـت كـه در بلكـه «كسى است كه از آسمـان آمـده»

ا منى)داد كه همهه رت انسانى عيسى به او اين اجازّحنا ١٣:٣). هوي (يواست»
ده است، اعمال منايد و ازحانى او بوعد روُا كه هميشه يك بدن رجا حاضر بو

عدهقتى كه در هيئت جسمانـى ود استفاده كند، حتـى واين امتياز خاص خـو
م»ند، آجنا در ميان ايشان حاضرداد: «جائى كه دو يا سه نفر به اسم من جمع شو

النسـو(متى ٢٠:١٨). اين سخنان از دهان و زبانى جسمانى بيان شد كـه ر
 (متىاه شما مى,باشم»ه تا انقضاى عالم همر«اينك من هر روزا شنيدند: آن ر

عده)هايىاند چنين سخنانى بگويد و چنين و٢٠:٢٨). چه كسى جز خدا مى)تو
بدهد؟

تديم. مسيح با همين قدرسى كرا بررت الهى تعليمات مسيح ر قدرًما قبال
انقس ٤١:٤). او با كوردند (مرمان داد و آنها اطاعت كراج فربه بادها و امو

ا شدند (متىايان سخن گفت و آنها شنود و آنها بينا شدند، با ناشنوصحبت كر
امـانجـان بـا يـك كـالم او خــرقـس ٣٤:٧-٣٥). مـفـلــو٢٧:٩-٣٣؛ مـر

نـدهدگان زت كالم او شفا مى)يافـتـنـد و حـتـى مـران با قـدرمى)شدند. بـيـمـار
قـاقس ٤١:٥-٤٢؛ لوقا ١١:١٧-١٩؛ مرحنا ٨:٥-٩؛ لـومى)شدند! (يـو

ن خدا گناهانحنا ٤٣:١١-٤٤). و مهمتر از همه او نيز چو١٤:٧-١٥؛ يو
حنا ١١:٨).قس ٧:٢-١٠؛ يوا مى)بخشيد (مرر

ت اوّد، كالم و عمل او، هويى بشوبه محض اينكه عيسى مى)گفت چيز
ا مى)شنيدندحنا ٬١٧:٥ ٣٦٬٢١). كسانى كه سخنان او رد (يوا اثبات مى)منور

قادند (لـوا در حضور خدا احساس مى)كـرد ردند، خوات او بوو شاهد معجـز
ندگان اظهار تعجبقعيت)ها شنو٢٥:٥-٢٦؛ ١٦:٧؛ ٤٣:٩). در اين مو

اتس به يكى از معجزقتى پطرد. ولى هميشه اين طور نبودند. وت مى)كرو حير
ى)تر از بيان اعجابدن داشت قواهى داد، حسى كه در حضور خدا بوعيسى گو

«بر پاهاى عيسى افتاده گفت: اى خداوند از من دور شونكه د، چور بوّو حتي
دانش آمدهقعيت ديگر شاگرقا ٨:٥). در يك مـو (لوم»دى گناهكارا مرزير

(متى ٣٣:١٤).«فى,احلقيقه تو پسر خدا هستى!» ده گفتند: ستش كرا پراو ر
فت و نگفت كه داريد كفرا پذيرو عيسى مسيح هم متام ستايش)هاى آنها ر

مـتا حر«تا آنكه پسـر رد خته بـودان آمومى)گوييد. گذشته از آن او به شـاگـر
متند و كسى كه به پـسـر حـرمت مى,دارا حـرند، همچنان كـه پـدر ربدار

حنا ٢٣:٥). (يوده است»ام نكرستاده احترا فرى كه او رنكند، به پدر
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د، همچنينا تأئيد مى)منوهيت او رندگى عيسى، الونه كه زست همان گودر
داقع شد يعنى صعـونده شدنش و جلجتا و اتفاقى كه چهل روز بعد از زlاقعهو

د.هيت او بومندانه)اش به آسمان، گوياى الوپيروز
ىياهـزيچ ،دندوب حيسم ىسـيع ام دنوادخ ندش بولصم دهـاش هك ىناسك

دوخ ىالقت نيرخآ رد بولصم صخش .دوب هديدن نامز نآ ات سك چيه هك دنديد
گرم ىلو ،ـدنك قاشنـتسا ىرتشـيب ىاوه ات دراد هگن الـاب ار دوخ رس دـيشوك)ىم
.)٩١:٠٣ انحوي( »داد ناج ،هدروآ نيياپ ار دوخ رس« وا .دوب توافتم ىسيع

د مبنىد و جان داد و اين نشانه)اى بوا خم كرد رطلبانه سر خوند ما داوخداو
اگ فرقتى حلظه مـرد. وا انتخاب منـود رگ خـودش حلظه دقيق مـربر اينكه خـو

د و با اطمينان كـامـلش سپرا به دست پـدرد رح خوتنـى، روسيد، او با فـرور
قا ٤٦:٢٣) و (لوم»ا مى,سپار! به دست,هاى تو روح خود ر«اى پدرگفت: 

د و بدنـشا خم كرد رده كند سر خـوبى)آنكه مانند ديگر مصلوبان تقالى بيـهـو
ديد.بى)حس گر

ند ما جتلى كلماتى است كه پيش ازسط خـداود به خدا توح خودن روسپر
م.گيرا بازا مى,نهم تا آن ر «من جان خود رد:ديان گفته بوآن در مقابل يهو

م كهت دارا مى,نهم. قدرد، بلكه من خود آن را از من منى,گيركسى آن ر
ا از خود پدر يافتم»م. اين حكم رگيرا بازم آن رت دارا بنهم و قدرآن ر

حنا ١٧:١٠-١٨).(يو
لى آويخته شده بر صلـيـبگ مسيح نشان داد كه او يك انسان مـعـمـومر

تّاقعيلى اين امر نيـز وا از پدر داشت، ود راقع او حيات خوچه در ود. گرنبو

د. عيسىا از او بگيـرانست حياتش ردش كسى منى)تـوه خود كه جز به اجازدار
ا باد رت الهى خـوا دستگير كنند، قـدره دهد دشمنانش او رقبل از اينكه اجـاز

د كه آنهاى بوذ اين كالم به قدرد و نفوار نام الهى)اش «من هستم» اثبات منوتكر
ا دستگير كنند و ازه داد كه او رلى اجازحنا ١:١٨-١١). ومين افتادند (يوبه ز
چهد، گرگ استفاده نكرد از دست دشمنان و مرهايى خواى رت خدائيش برقدر

ى صليب.گ بر روگزيد، آن هم مرا برگ رانست چنين كند. او مرمى)تو
ت شخصى كه در جلجتا به صليب آويخته شدّد هويدر عهد)جديد در مور

دب كرا مصلوند جالل» رد. دنياى شرير «خداود ندارجوديدى وهيچ شك و تر
«به خون خود خريده اسـت»ا د رنتيان ٨:٢)، كسى كه كليساى خـول قر(او

ا با خود مصاحله مـى,داد»مسيح بود و جهـان ر«خدا در(اعمال ٢٨:٢٠). 
د. اينگش محرز بودن مسيح حتى در حلظه مرنتيان ١٩:٥). خدا بوم قر(دو

د، بلكه قربانىح)القدس كه مى)مرد كه جان مى)داد و نه خداى روخداى پدر نبو
گ او بهانيان ١:١-٣). مرى كمتر، يعنى خداى پسر (عبـرد و نه چيزخدا بو
چند پسر بود به مصيبت,هايى كه«هرن د، چـوا از بين نبرجه هويتش رهيچ و

دن بهدى نگاه كر ايمان فرlمهانيان ٨:٥). الز (عبرا آموخت»كشيد، اطاعت ر
ا محبت منـود و«پسر خدا... مـردن اين حقيقت است كـه صليب و اعالم منـو

 (غالطيان ٢٠:٢).اى من داد»ا برخود ر
د به ما داده است:هيت خوى از الوگترده ما نشانه بزرند قيام كرلى خداوو

اى هميشهب منى)شد، برد و اگر مصلوده بوا پيشگويى كرد رب شدن خواو مصلو
بان جنات دهنده و پسر خدا از دست مى)داد. او مصلوا به عنـود راعتبار خو
ى به امـورجيه يا انـكـار آن ريـشـه در نـابـاوراى توششـى بـرنه كـوگـوشد. هـر
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 قانع كننده مى)باشند.ًدى كه كامالد، نه در نشانه)هاى مشهوق)الطبيعى دارمافو
نده در تاريخ ثبت شـدهان سنـدى زدگان به عنـوخاسنت عيسى مسيـح از مـربر

د.د ندارجوديدى ونه ترت آن هيچگوّاست و در حقاني
د اعالمان پسر خوا به عنود تا او ردگان عمل خدا بواندن مسيح از مرخيزبر

ميان ٤:١).هيت او صحه نهـاد (روستاخيز مسيح بر الـوسط ركند. خدا تـو
لى دشمنانشد كه پسر خدا است، وده بوندگيش اعالم كرل زند ما در طوخداو
دن، آن همار به ادعاى پسر خدا بودند. همين اصرد مى)كرا ر ادعاى او رًدائما

جب شد اود كه او كفر مى)گويد و موا متقاعد منوديان رد كه يهوگند بوبه قيد سو
ديانب شد يهوقتى عيسى مصلوم كنند (متى ٦٣:٢٦-٦٦). وگ محكوا به مرر

م كنند و نگهبان بـر آنا مهر و موه او ردند مقبـرس پيالطس تقاضا كـراز پنطيو
«بعد ازد: د، گفته بونده بوقتى عيسى زن به خاطر داشتند كه وند، چوبگمار

» (متى ٦٢:٢٧-٦٦). بديهى است كه صحـبـت)هـاىممى,خيزسه روز بـر
اداشت كه چنينا ود و آنهـا رار داده بوا حتت تأثير قرشان ر افكارًعيسى شديـدا

دىان فرا كه بر مسيح به عنواتى راستند مجاز مى)خوًتقاضايى بكنند. آنها قطعا
ند بعداستند مطمئن شو مى)خوًجيه كنند يا احتماالدند، توده بوشياد اعمال كر

ناندان و زاهد شد كه او و مرسيله)اى خواز سه روز هيچ اتفاقى منى)افتد و اين و
ا منايند.دند، بيش از پيش استهزى مى)كرا پيروى كه او رادارعز

ى نپاييد. خدالى شادى آنها ديرفق شدند ودشمنان مسيح در كشنت او مو
انيد. قيام او ازخيزدگان برا از مرش رها، پسرغم متام مخالفت)ها و انكارعلى)ر

د كه ادعا آنچه بوًاقعاى آسمانى است مبنى بر اينكه او ودگان يك شهادت قومر
هيت اود الوى نيست كسـى در مـورغگو و ديگر نيـازد و نه شيـاد و درومى)كر

دگاندگان شد و قيام از مرجب قيامش از مردن او موشكى داشته باشد. پسر بو
دن او.نشانه متعالى است از پسر بو

دانا بـه شـاگـرد رخـاسـت، خــودگـان بـرنـد مـا از مـرى كـه خـداودر روز
دند نشان داد.هاى بسته جمع شده بـوده)اش كه با يكديگر پشـت درحشت)زو

ارلى با ديدن مسيح ايمانشان استود، وده بول كرلزا متزدن مسيح ايمان آنها رمر
ا مبنى بران رف ديگرد، و حرما در آجنا نبودان به نام توا يكى از آن شاگرّشد. ام

«تا در دو دستش جاىد و به آنها گفـت: ا ديده)اند باور نكـرند راينكه خـداو
ام و دست خود را در جاى ميخ,ها نگذارا نبينم و انگشت خود رميخ,ها ر

حنا ٢٥:٢٠). (يود»بر پهلويش ننهم، ايمان نخواهم آور
بعد از هشـت روز بـازتيب مى)نـويـسـد: ا به اين تـرا رح ماجـرحنـا شـريو

گاه عيسىها بسته بود كه نادان با توما در خانه,اى جمع بودند و درگرشا
آمد و در ميان ايستاده گفت: «سالم بر شما باد!» پس به توما گفت: «انگشت

ا بياور و بر پهلوى منا ببين و دست خود را به اينجا بياور و دستهاى مرخود ر
بگذار و بى,ايمان مباش بلكه ايمان دار.» تومـا در جـواب وى گـفـت: «اى

حنا ٢٦:٢٠-٢٨).(يوخداوند من و اى خداى من.» 
د و به او نگفت كه ستايشد نكرا رما رت)انگيز تواف حيرعيسى ستايش و اعتر

ًا متامادن من كفر است و ستايش تنها متعلق به خداست. بلكه ستايش او رمنو
دى؟ خوش«اى توما، بعد از ديدمن ايمان آوراقع به او گفت: فت و در وپذير

شن ساخـتحنا ٢٩:٢٠). او رو(يودند» به حال آنانى كه نديده ايمان آور
«اى خداوند من و اىد: دن او ايمان داركه ايمان)دار كسى است كه به خدا بو

گار اسـت.ان ايـن روزأم با ستايش ايـمـان)دارار تـواف و اقر اعتـرخداى مـن»
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ست كه ما جنـاتع ايمان ما عيسى مسيح است. به خاطر ايـمـان بـه اوضومو
g«خداى عظيم و جنات دهندهان ا به عنويافته)ايم (اعمال ٣١:١٦). ما عيسى ر

 مى)شناسيم (تيطس ١٣:٢).خود»
اى هميشهدانش، برندمان عيسى مسيح بر شاگرى از خداولى چنين ظهورو

ستاخيز مسيح اتفـاقا كه چند روز بعد از رقايعى رادامه نيافت. عهد)جديـد و
د وا بيرون از شهر در بيت,عنيا بر«سپس ايشـان رده است: افتاد، ثبت كر

كت داد و چنين شد كـه درا بـرده و ايشان را بلند كـردست,هاى خـود ر
دهكت دادن ايشان، از ايشان جدا گشته به سوى آسمـان بـاال بـرحين بـر

ا گـفـت وقـتـى كـه ايـشــان«و چـون ايـن رقــا ٥٠:٢٤-٥١).  (لـوشـد»
 (اعمالا از چشمان ايشان در ربود»ى او رده شد و ابرمى,نگريستند باال بر

«و خداوند بعد از آنكه به ايشان سخن گفته بود، به سوى آسمان٩:١). 
قس ٩:١٦). (مراست خدا بنشست»تفع شده، به دست رمر

د درند ما خود. خداواقعه اعجاب)انگيز، حتقق چندين پيشگويى بواين و
ا ببينيد كه به جايى كه اول بودگر پسر انسان ر«پس اد: د گفته بواين مور

مانى ديگر با شما هستم، بعد«اندك ز و صعود مى,كند چه [مى,گوئيـد]؟»
ار سال قبلد هزحنا ٦٢:٦؛ ٣٣:٧). حـدو (يوستنده خود مى,روم»د فرنز

«بر اعلىد: شته بـود چنين نوعود مسيح موامير در مور مـزlاز عيسى، نويسنده
مور ١٨:٦٨؛ (مزفتـه,اى»ده... از آدميان بخشش,ها گـرعليين صعـود كـر

ر.ك افسسيان ٨:٤).
دناى قانع كـرد بردگان اقدامـى بـوهاى مسيح پس از قيامـش از مـرظهـور

د صحههيت خوگ غالب آمده و بر ادعاى الودانش مبنى بر اينكه او بر مرشاگر

د تا به آنها نشان دهد كه ديگر از او انتظارد او به آسمان اقدامى بونهاد. صعو
اندنه مى)توده او چگود نداشته باشند. بدن قيام كرمينى آن چنان كه بوى زظهور

ه.گى دوبارد، اما با جالل و نه با مرمينى پايدار مباند؟ او مى)بايد برو زlدر خانه
 متناسب با آمدن اعجاب)انگيز او به اين جهان بهًد او به آسمان متاما صعوlهنحو

ح)القدس به كليسايـشه بر آن هديه رود. عالواتش بوت انسان و معجـزصور
حنا ٣٧:٧-٣٩).د (يول به جالل يافنت مسيح بوكومو

ا مى)بايدمش داد كه آنچه را به قود مسيح به آسمان اين اطمينان نهايى رصعو
ده است. او متعالا به دست آورش رضايت كامل پدراجنام دهد، اجنام داده و ر

ى از مسيح استاست او نشست و اين تصويـرشد و بر تخت پدر بر دست ر
ا اعمال مى)منايد و از سلطنت مطلقد رت خدايى خوكه سلطنت مى)كند و قدر

دا دارنكه اين حق رد پدر است چواو بر متام كائنات سخن مى)گويد. مسيح نز
اجع به كسى كه در بين ما آمد، شكاند رد او باشد. حال چه كسى مى)توكه نز

اند بر تخت خداد؟ چه كسى جز خدا مى)تود خدا نبـوكند كه كسى غير از خو
ا اعمال منايد؟ عجيب اين است كه خدايـى كـهت)هاى خدايى ربنشيند و قـدر

اجنام مى)دهد!ا نيزهاى انسان راينك بر تخت نشسته كار
دد شد كه موراره)اى وازد و به درود كراه بيت)عنيا به آسمان صعومسيح در ر

انيان ٢٣:١٢).فت (عبرار گراح عادالن» قرشتگان و «جميع ارواستقبال فر
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ازيد،افرا برد رهاى خوه)ها، سرازاى درو
اشته شويد،افرهاى ابدى براى در

اشته باشيد تاافربر
د.پادشاه جالل داخل شو

اين پادشاه جالل كيست ؟
ند قدير و جبار،خداو

دت عظيم دارند كه قدرهمان خداو
و در جنگ جبار است!

ازيد،افرا برد رهاى خوه)ها سرازاى درو
اشته شويدافرهاى ابدى براى در

اشته باشيد تاافربر
د.پادشاه جالل داخل شو

اين پادشاه جالل كيست ؟
كيست اين؟

ت و الغير،ه صبايوّيهو
ست پادشاه جالل.او

مورر ٧:٢٤-١٠مز

bÐ« tÐ Uð Ë ‰UŠ ≠ «bš

قتى در جسم انسان جتلىند ما عيسى مسيح وست همان طور كه خداودر
د،د كرهيتش كاسته نشد، آن هنگام نيز كه به آسمـان صـعـوى از الود چيـزمنو

فت،هيتش كاسته نشد، حتى اگر چه با طبيعت انسانى به آسمان رى از الوچيز
مين آمد. او اينـكى زمانى كه بـر روطبيعتى كه از پيش نداشـت، مـگـر در ز

ع اصلى ايـن فـصـلضـود. اين مـواهد بـواى هميشـه خـدا خـوخداسـت و بـر
مى)باشد.

ها تعليمد و بارد دارجوساالت عهد)جديد و اناجيل وه در تك تك راين آموز
اننده منصفىاه غير)مستقيم. هر خوه مستقيم و خواه با اشارداده شده است، خو

دش مشاهده كند. تعداد شهادات بسيار زياد استا در خواند داللت آن رمى)تو
ى اجنام دهيم،ى نيست كارد عهد)جديد تنيده)اند كه ديگر نيازو چنان در تار و پو

لى و ابدى است! اونه)هاى اين نشانه)ها. عيسى مسيح خداى ازسى منوجز برر
اى هميشه خـداد و اينك هم خداسـت و بـرد، خدا بوقتى كه در ميان مـا بـوو

اند كسى كمتر از خداده، آيا مى)تواقع كسى كه هميشه خدا بود. در واهد بوخو
لى عهد)جديد مشتاقباشد؟ كسى كه خداست در تعريw هميشه خداست. و

هاا رش نكنيم. عهد)جديـد مـا راموا فـرگز آن رائه دهد كه هـراست حقيقتـى ار
سيم. عهد)جديدد بينديشيم و به يك نتيجه بديهى بر به اين مورًفامنى)كند كه صر

شنى بيان مى)كند.ا به روحقيقت ر
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ه چندين بار به آن اشارًدازيم كه قباله، به متنى مى)پرسى اين آموزاى برربر
اد رانيان ١:٣-٣. پس بار ديگر كتاب)مقدس خوتست از عبرديم و آن عباركر

بگشائيد و به آن جمالت اعجاب)انگيز نگاهى ديگر بيفكنيـد و در آن تـعـمـق
منائيد.

ج محبت خدا به جهانى كه آفريد در آمـدندر اينجا به ما گفته شده كـه او
ساله به بيان هفت حقيقت اعجاب)انگيزش حتقق يافته، و سپس نويسنده رپسر

سط مسيحاسطه كائنات است. توث و وارد. مسيح ودازد مسيح مى)پردر مور
غ جالل خداست، كسى كه با جـاللا آفريد. مسيح فـرود كه خدا جهـان ربو

ست.ا منعكس مى)كند، بلكه نور در ذات اوخدا منور است نه كسى كه نور ر
سط اود. او كسى است كه توار مى)گيرد قربا كالم مسيح همه چيز در نظم خو

است كبريا نشسته است.ند و حال در دست رگناهان ما پاك مى)شو
در اين آيات نويسنده به ما مى)گويد كه عيسى كيست و چيـسـت، و چـه

ى اجنام داده است. مسيح حال در قالب انسان بر تخت خداست و هنوزكار
هفنت او و كار كفارت جسم گرست. حقارغ جالل خدا و جتلى ذات اوهم فرو

ىفنت به جائى كه از آجنا آمد، كاهش نداد و تغييراى را بركننده)اش، جالل او ر
د. عيسى همچنان كه هست باقى مانده است. حـال نـيـز اودر او ايجاد نكـر

اجع به مسيح گفتهد. اگر در آنچـه را خلق كرل كائنات رهمانى است كه از از
د پسراهيم فهميد كه آن مصاديق جـز در مـورشده تعمق كنيم، به خوبـى خـو

اهند داشت. كسى كه حال و تا به ابد انسان است، خـدامى نخوخدا، مفهو
نيز هست.

ده كهه كرلس اشارمنت مهم ديگر افسسيان ٧:٤-٨ مى)باشد. در اينجا پو
ان در كليسـاتى به هر يك از ايمان)دارجب شد عطاياى متفـاود مسيح موصعو

ًل مى)كند. قطعـامور ١٨:٦٨ نقل)قـوانه ادعايش از مزاى پشتـود و برداده شو
ند عيسى مسيـح اسـت،ه به خداومور اشـارد كه اين مزلس اگر مطمئن نـبـوپو
د.گز در اينجا از آن استفاده منى)كرهر

ند بـهد خداومور ١٨:٦٨، حاكـى از جتـلـيـل از وروسى دقيـق از مـزبـرر
مين است،ى زدى در رواى عظمت منحصر به فرشليم دارشليم است. اوراور

فعته)ها بلندتر است، بلكه به خاطر رن از متام كوه صهيونه به خاطر اينكه كو
نت خدا. آيه نقل شدهاى محل سكوگزيده شدنش برحانى)اش، به جهت بررو

نه صهيو خدا بر كوِدهاى دشمنان، خونشان مى)دهد كه بعد از غلبه بر سنگر
مش تقسيم كند. به هرا با قوى رد» مى)كند تا غنائم حاصله از اين پيروز«صعو

د مسيح به آسمان مى)بيند. مسيح به تختا حتقق صعومور رلس اين مزحال پو
ا در ميان كليساىسلطنت كائنات در آسمان نشسته است، و از آجنا عطـايـا ر

ى كمتر از پادشاهىلس در انديشيدن به مسيح به چيزد تقسيم مى)كند. پوخو
ت انسان در آسمـان ازمسيح بر كائنات فكر منى)كند. تصور مسيـح بـه صـور

lه دربارًاا كه منحصرى رمورى از مقام خدائى او منى)كاهد. او مزلس چيزنظر پو
ده در بعدخداست به مسيح نسبت مى)دهد. انديشيدن او به مسيـح قـيـام كـر

اى او طبيعى است.خدائى مانند نفس كشيدن بر
ى در ساير بخش)هاى عهد)جديدديم، به نحوه كردو متنى كه به آنها اشار

اى نشانلى بـراى هميشه خدا اسـت، ون و بـربيان شده)اند. عيسى هم اكـنـو
دا در اين مورى رد، بيائيد با هم چهار خط فكـرشن)تر اين موردادن هر چه رو
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ىده)اند، دنبال كنيم. اين چهار خط فكرنها از آنها استفاده كركه نويسندگان قر
ا بنيان نهاده)اند: نه تنهاهيت مسيح رى مى)باشند كه الوط فكر مشابه خطوًدقيقا

ه به سال)هاىد، نه تنها اشارلى مسيح مى)شودن ازه به خدا بوهنگامى كه اشار
همان حال به مسيح اشارد، بلكه هر گاه در زمين مى)شوى زندگى مسيح در روز

ا به او نسبت مى)دهدا خدا مى)نامد و صفات الهى رد، عهد)جديد عيسى رمى)شو
ا اجنام مى)دهد كه مختص خداست و تعـلـيـمهائـى رد كه او كارو بيان مـى)دار

د. اينكا كه فقط شايسته خداست، مى)پذيرام و ستايشى رمى)دهد كه او احتر
سى كنيم.ا يك به يك بررى ربار ديگر چهار خط فكر

»UI1« Ë UN U½

ه بهديم. منت مزبور با اشاره منوانيان ١:١-٣ اشـاردر قسمت قبلى به عبر
اطه رنى او پايان يافت. اگر متام باب مـربـوقعيت كنـوده و مود كرمسيح صعـو

مور ٦:٤٥-ه به مز با اشارًجه مى)شديم كه نويسنده مستقيماانديم، متومى)خو
«اى به مسيح نسبت داده اسـت: ًا مستقيمـاج در آن ر٧ متام صفت)هاى منـدر

مور ١:٤٥). عيسىانيان ٨:١؛ مـز(عبرخدا تخت تو تا ابد االباد اسـت» 
د، خدا ناميده شده است.مان حال) خونى (زقعيت كنومسيح در مو

هك تسا ـىسك و هدرك دوعص نامسآ ـهب كنيا هك تسا ىدبا و ـىلزا حيسم وا
و ىقاب و ىدمرس هاشداپ« ،)٩:٥ نايمور( »دابالادبا ات كرابتم ىادخ« ار وا سلوپ
»هدنهد تاجن و ميظع ىادخ« ،)١:٧١ سواتوميت لوا( »ميكح ىادخ و هديدان

:ـتفگ ناوت)ىم وا دروم رد مه زونه هك تسا ىسك وا و ،هديمان )٢:٣١ سطيت(
.)٣:٩ نايسلوك( »تسا نكاس تيهولا ىرپ ىمامت ،مسج تهج زا ىو رد«

«خداىدش به آسمان ل نيز، عيسى مسيح بعد از صعوسوس راز نظر پطر
دا نيزاى يهوس ١:١). برم پطر مى)باشد (دوما و عيسى مسيح جنات دهنده»

دا ٢٤-٢٥) مى)باشد. و (يهو ما»g«خداى واحد و جنات دهندهعيسى مسيح 
حنال يودانى» است (اوحنا عيسى مسيح «خداى حق و حيـات جـاواز نظر يو

دى در مورجه داشته باشيم، كسانى كه ادعاهـاى بـهـت)آور٢٠:٥). بايد تـو
دان مكتب عيسىند غريبه نيستند. آنها شاگرده بر زبان مى)آورد كرند صعوخداو

حناىا به يود ردش به آسمان، خو او هستند. مسيح بعد از صعوlو تربيت شده
«من هستم الn ود: ه پطمس نشان داد و به او اعالم منوتبعيد شده در جزير

ياء اول و آخر، مى,گويد آن خداوند خدا كه هست و بود و مى,آيد و قادر
 (مكاشفه ٨:١).على,االطالق»

ه بدان اشارًند» كه قبـالشن، لقب الهى «خـداوات روه بر اين اظهـارعالو
د،دش به آسمان اطالق مى)شوديم، همچنان به عيسى مسيح بعد از صعوكر

ندى مسيح و كليساى مسيح كه در عهـد)جـديـدو اين تائيدى است بـر خـداو
د،ا كه داود به آسمان صعود نـكـر«زيرلد شده بر آن شهادت مـى)دهـد: متو

است مـنليكن خود مى,گويد: خداوند به خداوند من گـفـت بـر دسـت ر
ًائيل يقينام. پس جميح خاندان اسرا پاى انداز تو سازبنشين تا دشمنانت ر

ديد، خداوند و مسيـحا كه شما مصلوب كربدانند كه خود همين عيسى ر
 (اعمال ٣٤:٢-٣٦).ساخته است»

ىهيت او از ديدگاه عهد)جديد، به قدرك الودن مسيح در درباور به خدا بو
ى بر زبانارا كه چنين اقرشنى تعليم مى)دهد هيچ كسى ربنيادى است كه به رو

نتيان ٣:١٢). پيش از اين ديديم كـهل قـران مسيحى ناميد (اود، منى)تـونياور
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نتيان ٤:٨-ل قرل در اوسولس رلى پوانى خدائى است، وند» عنوكلمه «خداو
ى«مى,دانيم كه بت در جهان چيـز تاكيد مى)كنـد كـه ٦ً بر اين نكته شديـدا

ا هر چند هستنـد كـهنيست و اينكه خدائى ديگر جز يكى نيـسـت. زيـر
مين، چنانكه خدايانخدايان خوانده مى,شوند، چه در آسمان و چـه در ز

ا يك خداست، يعنى پدر كهبسيار و خداوندان بسيار مى,باشند، لكن ما ر
اى او هستيم، و يك خداوند، يعنى عيسى مسيحهمه چيز از اوست و ما بر

كه همه چيز از اوست و ما از او هستيم.»
چهلس در اينجا هميشه آسان نيسـت. او مـى)گـويـد: گـرفهم بيانـات پـو

استان خدايان متعدد رلى بت)پـرا مى)شناسند وند رمسيحيان يك خدا و خـداو
ندهاىد. خدايان و خداوستند و اين خطائى است كه بايد با آن مقابله منومى)پر

ند كهند، بلكه فقط يك خدا كه خداى پدر است و يك خداود ندارجومتعدد و
دا مجاز منى)سازل ما رسولس رسط پـوفته توعيسى مسيح است. زبان به كار ر

د:د دارجوا دو خداى جداگانه بدانيم. فـقـط يـك خـدا وند ركه خدا و خـداو
ند عيسى مسيح، و او همان قدر خداست كه خداى پدر خداست.خداو

لسشنى بيان شده است. پوميان ١١:١٠-١٥ به رود در رومشابه اين مور
سط ايمان به مسيح است كه شخص جنات مى)يابـد،ضيح داده كه فقط تـوتو

ا«زيرساله مى)نويسـد: لس در اين ردى. پواه غير)يهودى باشد و خـواه يهوخو
ند»ى كه (آيه ١٣). «خداوا بخواند، جنات خواهد يافت»هر كه نام خداوند ر

لى ازشنى همان عيسى مسيح است. اين آيه نقل)قولس از او مى)نويسد به روپو
جمه شده درند» ترنانى به «خداوئيل نبى ٣٢:٢ مى)باشد. كلمه)اى كه در يويو

ه» و مسيحّلس در بيان اينكه «يهـوه» است. پوّى كتاب)مقدس «يهونسخه عبر

د.د ندارجو مى)باشد و شكى در او وّ مصرًيكى و از يك جنس مى)باشند، كامال
د.ست)ترين لقبى است كه به مسيح اطالق مى)شو درًند» احتمااللقب «خداو

د باشد،جود و اگر شكى مود ندارجوعى بديهى است و شكى در آن وضواين مو
ا باشنى ابالغ اجنيل مسيح رلس بـه روف مى)كند، آجنا كه پوا بر طرآيه ١٥ آن ر

«خداى تو سلطنت مى,منايد.»د: ج در اشعيا ٧:٥٢ مطابق مى)شمارپيام مندر
اى مسيح است كه بعد ازتيب لقب الهى «پسر خدا» لقبـى بـربه همين تـر

هيتديم بيان الـوجاست. آن چنان كه مشاهده كردش به آسمان نيز پابـرصعو
ل بعد از مسيحى شدنـشسولس رد كه پولين پيامى بـوتيب، اومسيح بدين تـر

اى نامـيـدن جنـاتاه)هاى منـاسـب بـرد (اعمال ٢٠:٩) و يـكـى از راعالم منـو
اجعهان مثال به غالطيـان ٢٠:٢ مـرد (به عنودهنده)اش از آن حلظه به بعـد بـو

انندگانشانيان نيز، آنگاه كه خوساله به عبرسط نويسنده ركنيد). اين لقب تو
ا حاصل منايند،ان كاهن اعظم، فيض را تشويق مى)كند از حضور مسيح به عنور

انيان ١٤:٤-١٦).فته است (عبربه كار ر
هانى مسيحيان در مسيح صحبت مى)كند بارقتى از جتربيات كنوحنا نيز ويو

نه شكى كـهحنا ١:٥-١٣). هر گـول يوده است (اواز اين لقب استفـاده منـو
د آيـد،جوند عيسى مسيـح بـه ود شخصيت خـداوامروز ممكن است در مـور

ن ابهامنه شك و شبهه)اى كافى و بدوفع هر گـوآنگاه شهادت عهد)جديد در ر
د و حال نيز خداست.د خدا بواست. مسيح آن هنگام كه در ميان ما بو
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دش به آسمان خدا ناميده شد، بلكه عهد)جديدنه تنها عيسى بعد از صعو
د.گى)هاى خاص خدا، همچنان به او نسبت داده مى)شوتعليم مى)دهد كه ويژ
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ل پادشاهـانتا آجنا كه فضا مد نظر اسـت، خـدا در هـمـه جـا هـسـت (او
ا به جهانيانقتى مى)رويم تا پيام اجنيـل رمور٧:١٣٩-١٠). اما و٢٧:٨؛ مز

ه«اينك من هر روزا مى)دهد و مى)گويد: م رسانيم، مسيح به ما شهامت الزبر
 (متى ٢٠:٢٨). حضور همه جانبـهاه شما مى,باشـم»تا انقضاى عالم هـمـر

عده هميشگى)اش مبنى بر اينكه «هر جا دو يا سه نفر به نام منهمچنين در واو
د (متى ٢٠:١٨). هرد» مشاهده مى)شواهم بوند، در ميان آنها خـوجمع شو

د،ا نگاه دارست داشته باشـد و كـالم او را دوجا شخصى باشد كـه مـسـيـح ر
حنا ٢٣:١٤). هر شخـصد احساس مى)كند (يـوا در كنار خـوحضور خدا ر

ستا بداند كه مسيـح در قـلـب اومسيحى در هر كجاى جـهـان، بـايـد ايـن ر
اند در آناهيم ديد كه طبيعت انسانى مسيح منى)تو خوً(افسسيان ١٧:٣). بعدا

ا كه به اودن رع، صفت همه جا حاضر بوضولى اين مواحد همه جا باشد، وو
د.اهد كرنسبت داده شده، منتفى نخو

دانى است ( اشـعـيـا ٢٨:٤٠؛مان مدنظر اسـت، خـدا جـاوتا آجنـا كـه ز
ا تائيدد ردانگى خوه جاوّانيم كه يهوانيان ١٢:١). در اشعيا ٦:٤٤ مى)خوعبر
ى ديگر در كتاب مكاشفه اما از سو«من اول و آخر هستم»ده و مى)گويد: كر

 «من الn و ياء، ابتدا و انتـهـا، اول و آخـرانيم كه عيسى مى)گـويـد:مى)خـو
لى و ابدى است،ه ازّ (مكاشفه ١٣:٢٢؛ نيز ر.ك ١١:١). يـهـوهستـم»

ه، او خداست.ّشن است كه عيسى يهولى و ابدى است، پس روعيسى نيز از
د تخت خدا هستـنـدانيم، كسانى كه بـر گـردر مكاشفه ١٧:١١ مـى)خـو

ا شكر مى,كنيم اى خداوند، خداى قادر مطلق كه هستى«تو رمى)گويند: 
دش سخنند عيسى مسيح از خوقتى خداوو اما در مكاشفته ٨:١ وو بودى.» 

ده، خداست:د كرات استفاده مى)كند. مسيح صعومى)گويد، از همان عبار
«... آن خداوند خدا كه هست و بود و مى,آيد، قادر على,االطالق.»

اهد داشت،د و نخـود نداشته، ندارجولى ودر اين خدا هيچ تبديل و حتـو
ا آنچهّب ١٧:١). امن هميشه همان است كه هست (مالكى ٦:٣؛ يعقوچو

د عيسى مسيح نيز مصداق پيـدا مـى)كـنـد:د در مورد خدا مصـداق داردر مور
انيان ٨:١٣). (عبر«عيسى مسيح ديروز و امروز و تا ابداالباد، همان است»

د، حال نيز همان است و بعد از محوآن چنانكه او قبل از آفرينش كائنات بـو
ا بنامين ر«تو اى خداوند، در ابتدا زن كه د، چواهد بوكائنات نيز همچنان خو

ك مصنوع دست,هاى تو است. آنها فانى، لكن تو باقى هستى ودى و افالكر
ا خواهى پيچيددا آنها رس خواهند شد و مثل رجميع آنها چون جامه مندر

و تغيير خواهند يافت. لكن تو همان هستى و سال,هاى تو متـام نـخـواهـد
انيان ١٠:١-١٢). (عبرشد»

مورا مى)داند (مزگاهى مدنظر است، خدا همه چيـز رتا آجنا كه دانش و آ
شيده نيست.ى بر مسيح نيز پوازحنا ٢٠:٣)، و اما هيچ رل يو٢:١٣٩-٥؛ او

ند به آسمانقتى خداوديده است: ود هفت بار در كتاب مكاشفه تائيد گراين مور
ىفت، به كليساهايش هفت پيام داد و بعد از ذكر نام آن كليسا)ها هر نامه حاور

 (مكاشفـها...»«مى,دامن اعمال تـو رد: د آن كليسا بـوحقيقت خاصى در مـور
اند چنـيـن٬٢:٢ ٬٩ ٬١٣ ١٩؛ ٬١:٣ ٬٨ ١٥). چه كسى جز خدا مـى)تـو

سخن بگويد؟
ا كه مايل باشد اجنام مى)دهـدت مدنظر است، خدا هر چه رتا آجنا كه قدر

«قادرمور ٦:١٣٥؛ دانيال ٣٥:٤) و عيسى مسيح نيز چنيـن اسـت. او (مز
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«پادشاه پادشاهاند كه او لسيان ١٧:١). تعجبى ندار است ( كوعلى االطالق»
س ١٣:٦-تاؤل تيمود (مكاشفـه ١٦:١٩؛ او ناميده مى)شـوب االرباب»و ر

 اطمينان يافـت كـهًلس شخصاد كه پـوال مسيح بوت اليز١٦). به خاطر قـدر
ى،س ١٨:٤). آرتـاؤم تيمو (دوفـت»«ملكوت آسمانى خواهـد راجنام بـه سر

ا مطيـعت خود همه چيز رّ«بر حسب عمل قـوعيسى مسيح كسى اسـت كـه 
ه در اشعيا ٢٣:٤٥ّ (فيلپيان ٢١:٣). و آن چنان كـه يـهـوداند»خود مى,گـر

انوئى پيش من خم خواهد شد و هر زبانى به مـن«هـر زده كه گند ياد كرسو
گند ياد شده كه خدا، او [مسيح]د» در عهد,جديد نيز سوقسم خواهد خور

مينانوئى از آنچه در آسمان و بر زاز منود تا به نام او هر زافرا به غايت سرر
ار كند كه عيسـى مـسـيـح،مين است خم شـود، و هـر زبـانـى اقـرو زير ز

( فيلپيان ٩:٢-١١).اى متجيد خداى پدر» خداوند است، بر
سيت و باك كامل اين قـدوس نيز بـا درئى پطرس است و از سـوخدا قدو

س خدا» ناميده است (اعمالا «قدوده و مسيح ره كرمور ١٦ اشارشادى متام به مز
ا كـهك باد زير «اسم خدا تا ابداالباد متبارئيم:انيم بگـو٢٧:٢). ما مى)تو

ا نيز داريملى اين حق ر (دانيال ٢٠:٢). وحكمت و توانائى از آن وى است»
«خداىدا ٢٤-٢٥) و  (يهـو ما»g«خداى واحد و جنات دهـنـدها كه عيـسـى ر

ائن حكمت و«كه در وى متامى خزس ١٧:١) تاؤل تيمو (اوحكيم وحيد»
ا ديده)ايم:ها اين رها و بارلسيان ٢٣:٢) بناميم. ما بار ( كوعلم مخفى است»

د مسيح نيز صادق اسـت.د، در مورد خدا مصداق دار در مورًاآنچه منحصـر
ان گفت. اين اطميناند مسيح نيز مى)توان گفت در موره مى)توّد يهوآنچه در مور

ه است! عيسى خداست!ّد كه عيسى يهوحلظه به حلظه در ما ايجاد مى)شو
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سطد كه همه چيز در همه جا تـومينى)اش ادعا منوندگى زل زعيسى در طو
حنا ٥٣:٣). البتـهقا ٢٢:١٠؛ يـوده شده است ( لـوش به دست او سپـرپدر

ده،مينى او بوندگى زى منحصر به سال)هاى زد كه چنين امتيازش اين نبومنظور
ى است. دراى چنين امتيـازن كه عهد)جديد مى)گويد كه حـال نـيـز او دارچو

ى منايد كهاقع البته بخشى از ادعاى مسيح بدين منظور است كه به ما يادآورو
ت منايد (مت ١٨:٢٨). همه چيز در زيراند اعمال قدرجائى نيست كه او نتو

د مگرست (افسسيان ٢٢:١). هيچ چيز در هيچ جا اجنـام منـى)شـوپايهاى او
ات خاص خـدااده كند (افسسيان ١١:١). اينها اعمـال و امـتـيـازاينكـه او ار
ند!سط مسيح اجنام مى)شود توجولى با اين وهستند، و

ىاسيـلك هب سلوپ ىلو ؟دزـرمايب ار ناهانگ ـدناوت)ىم ادخ زج ـىسك هچ
»دينك نينچ زين اـمش ،ديزرمآ ار امش حيسم هك نانچ« :ـتشون هيسلوك
دـوعص زا ـدـعب ىدـايز ىـاه)تـدم هـيـسلـوك ـىلـاها .)٣:٣١ ناـيـسلـوك(

هديدن وربور ار حيسم زگره اهنآ .دندوب هدش ىحيسم نامسآ هب نامدنوادخ
،نامسآ هب هدرك دوعص حيسم ،دهد ماجنا دناوت)ىم ادخ اهنت هچنآ اما .دندوب
!دوب هداد ماجنا ناشيارب

الى عيسى ايـن ردان عطا منايد؟ وندگى جـاواند زچه كسى جز خدا مى)تـو
حناد (يودانى مى)شوث حيات جاوارد، وده كه هر كس به او ايمان آورشن منورو

نده هستندحانى زنان از نظـر رودان و زست كه مرت اوسط قدر٢٨:١٠). تو
ندگى انسانـهـاحانى در زحنا ٬٢١:٥ ٢٥-٢٧). هيچ جتربـه خـالـص رو(يو

ا ايجاد شده باشد. مسيحفت، مگر اينكه عيسى مسيح آن راهد گرت نخوصور
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حنا ٧:١٦؛ اعمال ٣٢:٢-٣٣)،ستد (يوا مى)فرح)القدس ركسى است كه رو
ند (افسسيـانست كه اعضاى كليساى مسيح تقديس مـى)شـوسط اوو تنها تـو

.(٢٥:٥-٢٦
ا از نظرد، بلكه او انسان رازمنى افرا برحانى انسان رعد روُلى عيسى تنها بو

«من قيامت و حيات هستم. هرن گفته است: نده مى)كند، چوجسمانى نيز ز
نده بود و به مندد و هر كه زنده گرده باشد زگر مرد، اكه به من ايمان آور

لى بايد صادقـانـهحنا ٢٥:١١-٢٦). و(يود» د، تا ابد نخواهـد مـرايمان آور
لس ازا پوّنده كند. اما زدگان راند مربپذيريم كسى كه كمتر از خدا باشد منى)تو

ا انتظار«جنات,دهنده، يعنى خداوند عيسى مسيح رفته و مى)گويد: اتر راين فر
تا تبديل خواهد منود تا بـه صـورمى,كشيم، كه شكل جسد ذليـل مـا ر

ا مطيعت خود كه همه چيز رّر شود، بر حسب عمل قوّجسد مجيد او مصو
ندهت ز(فيلپيان ٢٠:٣-٢١). مبادا چنين تصور كنيم كه قدرداند» خود بگر

د گفته است:نكه او خـوان است، چودگان تنها منحصر به ايمـان)داردن مركر
ار وا زاوآ ،دنشـاب,ىم روبق رد ـهك ىناسك عـيمج نآ رد هك ديآ,ىم ـىتعاس«

تمايق ىارب هدرك ـوكين لامعا هك ره ،ـدمآ دنهاوخ نوريب و ديـنش دنهاوخ
حنا ٢٨:٥-٢٩). (يو»ىرواد تمايق تهج هب ،درك دب لامعا هك ره و تايح

اهدى خوا داوردگان، اين عيسى مسيح است كه جهان ربعد از قيامت مر
ا با هر كار مخفى خواه نيكوا خدا هر عمل ر«زيرشته است: د. سليمان نوكر

لى عهد)جديد (جامعه ١٤:١٢).ود»كمه خواهد آورو خواه بد باشد، به محا
 ما پيش مسند مسيح حاضـر شـويـم»gم است كه همها الز«زيرمى)گويـد: 

ل(او من خداوند است» g«حكم كنندهنتيان ١٠:٥). و ديگر اينكه م قر(دو

ند»ى كه ازسى دقيق از اين آيه نشان مى)دهد كه «خداونتيان ٤:٤). يك بررقر
ه در جاللند عيسى مسيح است. او دوبار خداوًاد، منحصراو صحبت مى)شو

اهندام و ملت)ها در پيش تخت او خونان متام اقودان و زاهد گشت و مرباز خو
اهند شد، آن چنانسط مسيح از يكديگر جدا خوكانه توى ملوايستاد و در داور

ها جدا مى)كند (متى ٣١:٢٥-٤٦). هـيـچا از بزد رسفندان خـوكه شبان گـو
نكه همه ما بايد در پيش تخت او حضور يابيم.اهد شد، چوكس مستثنى نخو

 كيست،ًش كنيم كسى كه در حضور او ايستاده)ايم، دقيقاامولى قبل از اينكه فرو
«پس هر يكى از ما حساب خودى مى)كند: لس در جاى ديگر به ما يادآورپو
ميان ١٢:١٤). (روا به خدا خواهد داد»ر

گان ونـدمود تا داور زا مقـرر فـر«خدا او راقعيت اين است كـسـى كـه و
ت ديگرّاقعي (اعمال ٤٢:١٠؛ ٣١:١٧) يك انسان است. و وگان باشد»دمر

س ١:٤).تاؤم تيموند عيسى مسيح است ( دواين است كه اين انسان، خداو
اندلى داور آينده فقط يك انسان نيست، او پسر يگانه پدر است كه هم مى)توو

حنا ٢٢:٥؛ ٩:٢٨). حتى كسانىم كند (يواند محكوجنات ببخشد و هم مى)تو
نندند» صدا مـى)زا با نام الهى او، «خـداوكه مطيع او نيسـتـنـد در آن روز او ر

ندمان عيسى مسيـح،سناك، جالل خـداو(متى ٢١:٧-٢٣). در آن روز تر
نيكيان ٧:١-١٠). آنچه فقط از عهده خـدام تسالـود (دواهد بوشيده نخـوپو
د واهد كرى خوا با عدالت داوراهد داد. او جهان رمى)آيد، مسيح اجنام خوبر

هيت او شك منايد.د كه نسبت به الواهد بوهيچ كس در متامى جهان نخو
سد.ا مى)رى همه چيز فرسازحله جتزيه نهائى جهان و بازى مربعد از داور
ضدش عولى خود، واهد كرض خواهد پيچيد و عودا خوا مثل رمسيح كائنات ر
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مـان هب ىزيگنا)باجعا هنـحص دهاش ام هاگنآ و ،)١:٢١ ناينارـبع( دش دهاوخن
ادخ تـخت ىور زا ار حيسم ىادص و دـوب ميهاوخ ديـدج نيمز و ديـدج نامسآ

.)١٢:٥ هفشاكم( »مزاس,ىم ون ار زيچ همه لاحلا« :ديوگ)ىم هك دينش ميهاوخ
د،اهد كران جهان سلطنت خوان تا كراو بر كر

با استيالئى بى)پايان:
د، آنگاه، مانند پيچكى،اهد كراو سلطنت خو

اهد پيچيد،بر مدار آسمان خو
سيد،اهد رداى سلطنت، پايان خوو در پناه ر

د،اهد خورو آخرين دشمن انسان شكست خو
هللويا! مسيح در خدا،

ست!خدا در مسيح، و همه در همه او
ى (١٧٧١-١٨٥٤)نتگمرجيمز مو

vN1« g²ÝdÄ

دن او اشتباه نيست. كتاب)مقدس تعليمستش منواگر عيسى خداست، پر
ا در داستاننه)اش رستش مسيح ممكن است (آن چنان كه منومى)دهد كه نه تنها پر

ستيد.ا پردگان مى)بينيم)، بلكه مى)بايست او رستاخيز مسيح از مرما، بعد از رتو
ست و در كتاب)مقدسجه اوستشى از آسمان هميشه متوچنين ستايش و پر

اشتگان خدا، او ر«جميع فـرابطه با عيسى مسيح، حكم شده است كـه در ر
هاانيان ٦:١) و آنها نيز چنين مى)كنند. در آسمان كرور (عبرستش كنند»پر

«به آواز بلند مى,گويند: «مستحقد تخت او ايستاده و ار بر گران هزاركرور و هز

ام وكرت و دولت و حكمت و تـوانـائـى و اّا كه قوه ذبح شـده رّاست بـر
ممين به قوى زشتگان در رو (مكاشفه ١٢:٥). اين فرا بيابد»كت رجالل و بر
ا محبت مى,منايدا كه ما ر«مر او رد: اهند منوست و اعالم خواهند پيومسيح خو

د خدا و پـدر خـودا نزا از گناهان ما بـه خـون خـود شـسـت، و مـارو مـا ر
ا جالل و توانائى باد تا ابـد االبـاد آمـيـن»پادشاهان و كهـنـه سـاخـت، او ر

(مكاشفه ٥:١-٦).
اى«بـرند، ضه مى)دارستشى كه مسيحيان به مسـيـح عـربه جهت همين پـر

نستند، چوا مى)پرنتيان ٢:١). آنها مسيح رل قر (اوتقدس خوانده شده,اند»
اند، همچنان كه پدر رمت بدارا حر«همه پسـر ر خدا بر آن است كه lادهكه ار

مت«كسى كه به پسـر حـرش كنند كـه امـوانند فر و منى)تـوند»مت مـى,دارحر
حنا ٢٣:٥)، و (يوده است»ام نكـرستاد احترا فرى كه او رنكند، بر پـدر

د و كسى كها هم نـدارا انكار كند، پدر ر«كسى كه پسـر رديگر اينكـه 
حنا ٢٣:٢).ل يو (اود»ا نيز داراف به پسر منايد، پدر راعتر

ا به حضـورد رگش، دعاى خـوبدين سبب است كه استيفان در حلظـه مـر
د (اعمال ٥٩:٧-٦٠). بدين سبـبضه منـوده به آسمان عـرد كرمسيح صعـو

اند و از ديگرضه مى)دارا به حضور مسيح عرد رل دعاى خوسولس راست كه پو
نتيانم قرميان ١٢:١٠-١٤؛ دوان مثال رواهد كه چنين كنند (به عنونيز مى)خو

ند (غالطيان ١٦:٢؛ افسسيـاند به شمار آورن ايمان خوا كانو٨:١٢) و او ر
ايمانان١٥:١؛ فيلپيان ٨:٣). بدين سبب است كه تا جهان پايدار است، نو

ح)القدس (متـىند، آن چنان كه در نـام پـدر و رودر نام پسر، تعميد مـى)گـيـر
د، فيـضكت خول در دعاى بـرسولـس ر١٩:٢٨). بدين سبب است كـه پـو
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اىح)القدس، براكت رواه با محبت خدا و شـرا، همرند عيسى مسيـح رخداو
ند عيسى مسيح، همانـنـدنتيان ١٤:١٣). خداوم قرندگان مى)طلبـد (دوشنو

س، خداست.ح)القدوپدر و رو
ىراددوخ حيسم شتسرپ زا هك ىناوارف نانز و نادرم دنتسه لاح نيع رد ىلو

ـميئوگب ـتسا رتـهب)- ناگـتشرف زا ىمـيظع لـيخ هك بـيترت نامه ـهب ،دنـنك)ىم
هك تسا ىمان ىاراد حيسم .دنشاب)ىم راكشآ تيدض رد حيسم اب هك -)نيطايش
.دننك)ىمن قيدصت ار مان نيا ،اهنآ ىلو ،)٢:٩ نايپليف( »تساه,مان عيمجزا قوف«
.دومن دنهاوخ رارقا ار حيسم تمظع اه)نابز مامت هك دمآ دهاوخ ىزور لاح ره هب

ىزيچ چيه .دنباي)ىم تاجن تاقولخم lهمه هك تـسين ىنعم نيدب دروم نيا ىلو
تعاطا ىارب دنهاوخن هچ و دنهاوخب هچ تاقولخم مامت .تسين تقيقح زا رتارف
ـنيا ىئادخ ىنامـرف .ديمان دـنهاوخ شا)ىهلا مان ـهب ار وا و هدش دحتم ـحيسم زا
،حيـسم ىسيع هك ـدنك رارقا ىنـابز ره« هكـنيا رب ىنبم ـهتخاس ىـعطق ار دروم
ات هك ىتاقولخم مامت .)٢:١١ نايپليف ( »ردپ ىيادخ ديجمت ىارب تسا دنوادخ
.دوب دنهاوخ ادص كي ،حيسم ندوب ادخ ضحم تقيقح ديئات رد دنا)هتسيز نونك

v uLŽ qJA  p¹

 كافى متقاعد كننده مى)باشد.lهساله به فيلپيان به اندازلس در رتعليمات پو
ط به اتفاقاتى است كه در پايان جهانساالت او كه مربوى از رلى بخش ديگرو
عده است. مشكل از آجنا شـروگى كرا دچار مشكل بـزردم رد، مراقع مى)شوو

عى كمتر از خداست.ن پدر و به نود كه چنين به نظر مى)آيد مسيح مادومى)شو
انيم:نتيان ٢٢:١٥-٢٨ مى)باشد كه مى)خول قرد نظر اوبخش مور

نـدهند، در مسيح نيز هـمـه زا همان گونه كه در آدم همه مـى,مـيـر«زير
 خود: نخست مسيح كه نوبر بود؛ و بعد، بهgا هر كس به نوبهّخواهند شد. ام

سيد،ا خواهد رهنگام آمدن او، آنان كه متعلق به اويند. سپس پايـان فـر
ات و نيرويى، پادشاهى رانداخنت هر رياست و قدريعنى آنگاه كه پس از بر

د، دشمنانش بگذارgمانى كه پا بر همها او بايد تـا زد. زيربه خداى پدر سپار
ا خداداشته شود، مرگ است. زيراند. دشمن آخر كه بايد از ميان برحكم بر

ا وقتى گفته مى,شود «همه چيز» زيرپاهاىّا زير پاهاى او نهاد.» ام«همه چيز ر
ا زير پاهاىا كه همه چيز ر خدا رِا روشن است كه اين خودّاو نهاده شد، ام

 پسرِديد، خودد. هنگامى كه همه چيز مطيع او گرمنى,گيرمسيح نهاد، در بر
ا زير پاهاى او نهاد، تا خدا كلنيز مطيع آن كس خواهد شد كه همه چيز ر

در كل باشد.»
جهى كنيم، اندكى تأمل منائيم. بايد متـوالنه نتيجه)گيـرقبل از اينكه عجو

لسهيت مسيح نيست. پوى بر سر الوشكارلس در اينجا سازد كه تعليمات پوبو
ار آن قبلند» به مسيح (آيه ٣١) و تكران «خداود، با دادن عنودر اين تعليم خو

شنه سازگود (آيات ٬٤٧ ٥٧-٥٩)، امكان هرا به پايان ببراز اينكه اين قسمت ر
انه مى)گويد كـهّاقع او مصـرده است. در وهيت مسيح منتفـى منـوا بر سر الـور

دهمينى نـبـواى منشـاء زاجع به او مى)نويسد مانـنـد «آدم» دارندى» كـه ر«خداو
 (آيه ٤٧)، به كالمى ديگر، خدا،«خداوند است از آسمان»است، بلكه او 

انسان شده است!
انديم چه نتيجه)اى مى)گيريم؟ بايد به خاطر داشتـهحال از اين منت كه خو

ند جنات به طريقه بسيار شفافىاهد تعليم دهد كه كل رولس مى)خوباشيم كه پو
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ند عيسى، مسيحچه خداود. گربا خداى پدر آغاز و با خداى پدر پايان مى)پذير
دش عمل منى)كند. خداى پدرلى به اختيار خوو پسر خدا است (آيه ٢٨)، و

حند جنات مطـرسط او رومبتكر جنات است، و خداى پسر كسى است كه تـو
دنده مى)شود، زت انسان مى)آيد، مى)ميراى حتقق اين امر او به صورد. برمى)شو

ا كه سر بهد متام دشمنان خدا رم خوجعت دود مى)كند. و در رو به آسمان صعو
اى آنا كه مأمور اجرد مى)كند، و سپس آنچه رداشته)اند، نابوش عليه او برشور

،تسا رظن دم ناطيش رب هبلغ و تاجن ليصحت هك اجنآ ات .دومن دهاوخ ليمكت ،هدوب
همه ردپ و هداتسرف ار وا هك تسا ىردپ هب اهراك شرازگ تسوا هدهع رب هك هچنآ

تسادخ دنور نيا ىلصا حتاف هك دش دهاوخ هدهاشم و درپس دهاوخ وا هب ار زيچ
دهاوخن ناهج رد ىقوـلخم چيه و دوب دهاوخن راك رد ىناطيش رگيد .ناطيش هن
.دش دهاوخ زيچ همه رد زيچ همه ادخ .دشابن ادخ عيطم هك دوب

د كارسط مسيح اجنام داد، مسيح به اختيار خولى آنچه خدا اجنام داد، توو
د چنين كند. پس چنينده بوا مأمور كرد كه او رى كار كراى پدرد، بلكه برنكر

ى كه اجنـام دادهدش مى)باشد و كـارد كه فاحت اصلى خـواهد منواحساس نخـو
دانيد،ا مطيع خدا گرقتى مسيح همه چيز راين ود. بنابرربطى به خداى پدر ندار

اهدشن خود رودد. اين مورد و با او متحد مى)گردش نيز مطيع خدا مى)شوخو
اجعه به پدرن مرفته است. مسيـح بـدود كه كار مسيح به تنهائى اجنام نـگـرمنو

سط نظمى ناگسستـنـى در مـيـان سـهى اجنام نداد. هر چه حتقق يـافـتـه تـوكار
شخصيت تثليت، اجنام شده است.

تكبعى كمتر از خداى پدر است، مراگر تصور كنيم كه خداى پسر به نو
لـىلد ازديم كه تو در همين كتاب مشاهـده كـرًاشتباهى فاحش شده)ايم. قبـال

د نظمجودن او نسبت به پدر نيست. ون بوجه بيانگر مادوپسر از پدر به هيچ و
ق كسى بر كـسـى درّاتب نيست. تفـود سلسلـه مـرجوم وهيت به مفـهـودر الو

ل همين مجلدع در كتاب اوضواجع به اين موى نيست. رترم برهيت به مفهوالو
هد آموزشته)ام و از آجنا كه كتاب حاضر در مور«يگانگى در تثليث» به تفصيل نو

ى است كه برلى ضرورم است. وع مجدد به آن كتاب الزجوتثليث نيست، ر
جهابطه به هيچ ود كه اين ردد و گفته شولى بين پدر و پسر تأكيد گرابطه ازى ررو

هيتنى الو نظم دروًى كهتر. قطعابه معنى آن نيست كه يكى مهتر است و ديگر
در طريقى كه خدا كار مى)كند، جتلى مى)يابد. آنچه پدر اجنام مى)دهد، هميشه

ىاسطه عمل مى)كند و نه از سوت وسط پسر اجنام مى)دهد. مسيح به صورتو
ك ايند ما قادر به درد خداست. ذهن فانى و محدو خوlچه او به نوبهد، گرخو

دجوى در اين اصل وگترچكتر و بزراز نيست. اما بايد به خاطر بسپاريم كه كور
د. اين است تعليمى كه كتاب)مقدس مى)دهد.ندار

ش كنيم كه آنچه مسيح اجنام داد، در قـالـباموگز نبايد فـربه هر حال هـر
اىفت و امروز و بـرن انسان شكـل گـرانسان اجنام داد. او در بطن مريـم چـو

د مطالعهم اين كتاب مورا در بخش دود رهميشه انسان باقى مى)ماند. اين مور
سى بخشى كه در پيـشلى به يادداشنت اين حقيقت در برراهيم داد. وار خوقر

ا به پدر مى)دهد، انسانها رش كاراراسطه)اى كه گزاست بسيار مهم است. و
اند در حضور خدا باشد،است، هر چند هم شأن با پدر است. آيا كسى مى)تو

لى مطيع او نباشد، حتى اگر او خدا-انسان، باشد؟ اگر چنين فكر كنيـم،و
 كشمكشى ذهنىًد و مطمئنـااهد منوايمان خوليد اشكال ذهنى بـراين بخش تو

لسنه پواهد آمد. چگود خوجوهيت جنات دهنده)مان در ما به وابطه با الودر ر
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اهنداجنام پايمال مسيح خواند با اطمينان متام تأكيد منايد كه دشمنان سـرمى)تو
 خدا باشد؟ِدشد، اگر او به هر طريقى كمتر از خو

Ë« XO¼u1« ÂËe1

ل اين كتاب، بر ما آشكار شده كه كتاب)مقـدسمان با امتام بخـش اوهمز
ا تعليم مى)دهد. ما نيز با شادمانى ايـنداخته و آن رهيت مسيح پـر به الوًقطعا

د، آنگاه كه در ميانلى، او خدا بوست خداى ازار مى)كنيم: اوا تكرحقيقت ر
ار باشيم كه ايند، او خداست حال و تا ابداالباد. چقدر بايد سپاسـگـزما بو

حقيقت در كالم خدا آشكار است! جنات ما بر اساس اين حقيقت است.
ده و در قبر مى)ماند.د، اينك مى)بايست مراگر عيسى كمتر از خدا مى)بو

انسـتد و مى)تـو يك انسان، بلكه خداى كامل و انسان كـامـل بـوًفااو نه صـر
ا مى,نهمد كه من جان خود را دوست مى,داراز اين سبب پدر مربگويد: «

اد راند جان خوف مى)توحنا ١٧:١٠). يك انسان صر(يوم» ا باز گيرتا آن ر
د. مقررا باز پس گيرد رى بيشتر از انسان باشد تا جان خولى بايد چيزبدهد، و

دت كسى كه مى)ميرگ. در اين صوردن و در عين حال غلبه بر مراى مرشدن بر
lد، امروز جنات دهندهند ما عيسى مسيح، خدا نبومى)بايد خدا باشد. اگر خداو

دديم. هنوز هم اسير در گـنـاهـان خـواه به جائى منـى)بـرنده)اى نداشتـيـم و رز
فتيم.عت رو به فناى ابدى مى)رديم و به سرمى)بو
ديد.ش تكميل گرستاخيزگ او بينديشيم كه با رندگى و مرلى بيائيد به زو

تاند مطيع كامل شريعت خدا باشد و سپس به صورچه كسى جز خدا مى)تو
اىا كه دارانست آنچه رد تون او خدا بود؟ چواى متامى بشريت مبيره قربانى برّبر

ضه منايد.د، عرا داره گناهان متامى جهان رى كفارش است و تكافوترين ارزبر
انستنه مى)تود، چگواى قربانى مى)بـوم برد و فاقد كفايـت الزاگر او خدا نبو

ا طى چندين ساعت در جلجتا حتمل كند؟ چه كسـىغضب بى)نهايت خـدا ر
د؟دازده، بپرا كه خدا مقرر منواند جريمه)اى رد مى)توجز خداى نامحدو

دلى آمدن او در قالب انسان بوش ما به)جهان آمد، واى آمرزدش برخدا خو
ىمه جنات ما است. روهيـت او، الز ما همانند الوlدن جنات)دهندهو انسان بو

ى اين حقيقت است.تفكر و ستايش ما به سو
انيم،گز منى)توعيسى، ما هر

دازيم!ضيم، بپرا كه به)محبت تو مقروآنچه ر
انيم اجنام دهيم؟به ما بگو چه مى)تو

شكر ما نثار تو باد.
دلهاى ما، متامت ما، از آن تو باد.

ى.هديه)اى ناچيز، باشد كه بپذير
ئل استنت (١٧٢٧-١٧٩٥)سامو

±∏µ ÊU�½« r¼ ¨«bš r¼ ¨v�OŽ bÐ« tÐ Uð Ë ‰UŠ ≠ «bš ±∏¥



ÂËœ g$Ð

Ë« XO½U�½« ‡ v�OŽ

ÁbŽËÏÊU�½« p¹ Êb�¬ 

ندگـىل زده، در طـول خدا بـوند ما عيسـى مـسـيـح از ازديديم كـه خـداو
مده و حال تا به ابد خدا است. در بخش دومينى)اش در جسم انسان، خدا بوز

لى خدا، انسان شد، تادازيم كه پسر ازاهيم به اين حقيقت بپراين كتاب مى)خو
د. او در دو طبيعتاهد بوه انسان خواربه امروز همچنان انسان است و همـو

متمايز، هم خدا و هم انسان است.
اره قرحم مريـم بـاكـرح)القـدس در رت رومانى كه بـه قـدرند مـا تـا زخداو

لى حتى قبل از اينكه در جسم انسان به ايـنفت، جسم انسانى نيافـت. ونگر
اهدد خوا بر خود كه پسر خدا يك روز طبيعت انسان رشن بوجهان بيايد، رو

ت انسان چندين بار بـه صـورًفتنش، عمـالاقع قبل از جسـم گـرفت. در وگر
ظاهر شد.
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ا اثباتع رضوان به سادگى اين موبا نقل يك يا دو منت از عهد)عتيق منى)تو
ن متعـددم است مقايسه دقيقى بين متواى نشان دادن اين حقيقـت الزد. برمنو

كتاب)مقدس به عمل آوريم.
ع كنيم كه صحبتجونى از كتاب)مقدس رع، نخست بايد به متواى شروبر
د كهشن مى)شو روًن كامالند» شده است. با مطالعه اين مـتـوشته خداواز «فر

 �¥ �



د خدا است و در عين حال چنين مى)منايد كهاقع خوند» در وشته خداواين «فر
ستاده» مى)باشـد وشته» به معنى «پيام)آور» يـا «فـر «فرlد. كلمهبا خدا متايـز دار

ستاده شده است.»ه فرّسط يهوند» يعنى «كسى كه توشته خداوت «فرعبار
شته شدهه نوام و سارد ابرار هاجر از نزنگى فردر پيدايش ٧:١٦-١٣ چگو

مان داد، به خانه)اشند» به هاجر فرشته خداوانيم كه «فراست و در آجنا مى)خو
ده و)هاجرند با هاجر صحبت منود خداوشن شده كه خودد. در آيات بعد روگرباز

(تو خدايى هستى كه مى)بينى) به او پاسخ داده است.ئى» ُ ايل رََت«انبا گفنت 
د و كسى كه در پيش چشمان هاجر ظاهرستاده شده بوسط خدا فركسى كه تو

د. خدا نبوِدشد، غير از خو
ى داشتند در دشت ممر خداوlشتـهاهيم نيز چندى بعد مالقاتى بـا فـرابر

دد كه مالقات كنندگان، مر تأكيد دارًصـام مخصو(پيدايش باب ١٨). آيه دو
ند خداوِدده كه مالقات)كننده، خولى آيات ١ و ١٣-١٤ مشخص منودند، وبو
د (آياتح منوا مطرد را شناخت و تقاضاى (دعاى) خواهيم او رده است. ابربو

د.ا خدا خطاب مى)كرد و او ر٢٢-٢٣). او در حضور انسانى ايستاده بو
شته)اىد. فرا مالقات كـرند ر خداوlشتهاهيم فرد كه ابرى نبـواين آخرين بار

د (پيدايشد، كسى جز خدا نبـوش اسحاق منع منوا از كشنت پسـراهيم ركه ابر
ى»ه يرّ«يهـود شته ظاهر شده بـوا كه فراهيم نام آن مكـان ر١١:٢٢-١٥). ابر

تيب بار ديگر او بـهند آماده مى)كند» ناميد (آيه ١٤)، و بديـن تـريعنى «خـداو
عده)اىشته به او وا تشخيص داد. فـر آسمانى رlت مالقات كننـدهّشنى هويرو

(آيه ١٦). كسىم...» «خداوند مى,گويد: به ذات خود قسم مى,خورداد: 
د!ند بود خداود، خوستاده بوند فرا كه خداور

دشته شده است و در هر مـورى در عهد)عتيـق بـه فـران ديگراوات فـراشار
 گفته شده به شكل انسان است،ًصامشخص شده كه پيام)آور خدا كه مخصو

سـىان با مو فـروزlتهد كه در ميان بـوند» بـو خداوlشتـهد خداست. ايـن «فـرخو
ج ٦:٣). و در (خروت...»«من هستم خـداى پـدرد و گفـت: صحبت كـر
شته (آيه ١٤). صداى فـر«هستم آنكه هستم»د: ا فاش منـود رادامه نام خو

ا هدايـتب رشته)اى كه يعقود (اعمال ٣١:٧). آن فر بو«خطاب از خداوند»
نـدكت داد (پيدايش ١٥:٤٨-١٦)، همان خداست و همـان خـداود و بـركر

جاميد (خـروچ از مصر مى)خـرائيل در هنگـام كـواست كه پيشاپيش بـنـى)اسـر
ان ظاهرند است كه دو بار در سفر داورشته خداو٢١:١٣؛ ١٩:١٤). اين فر

ان ١١:٦-١٢،ان خدا آشكار مى)كنـد (داورا به عنـود رد و هر بار خـومى)شو
١٦٬١٤؛ ٬٣:١٣ ٢٢٬٩). اما در هر بار مشاهده مى)كنيم كه ظهـور او بـه

انانيم كه او «نشسـت» (داورن كه مى)خـوده، چود (انسان) بوت يك مـرصور
ان ٦:١٣). در هرد (داوراى «منظر» بـود» (١٤:٦) و دار١١:٦)، «نظر كر

دندا مالقات مى)كرد كه كسانى كه او رشته چنان شبيه انسان بود، آن فردو مور
ان ١٩:٦-٢٢؛ ١٥:١٣-٢٣). كسى كه از او بادند (داورايش غذا مى)آوربر

سطد كه توان ١٠٬٦:١٣)، خدا بود» ياد شده (داورد خدا» و «آن مران «مرعنو
لى خدا قبل ازاند باشد جز پسر ازد! پس او چه كسى مى)توستاده شده بوخدا فر

فتنش؟جسم گر
نده، مبنى بر اينـكـه اوت اين شخص ظاهر شـوّعهد)عتيق در تأييد مـاهـي

انده است. به عنـواه)هاى مختلفى استفاده كـركسى كمتر از خدا نيـسـت از ر
فت، گفته است:دبانى كه به آسمان مى)رب و نرنه در روياى مشهور يعقومنو
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ه، خداىّ«در حال خداوند بر سر آن ايستاده و مى,گويد: من هستم يـهـو
تيب مى)بينيم (پيدايش ١٣:٢٨). بدين تراهيم، و خداى اسحاق...»ت ابرپدر

ا تشريح مى)كند،د رب رؤياى خوقتى كه يعقوا ديد. بار ديگر وب خدا ركه يعقو
شته خدا در خواب به من«و فرا تشخيص مى)دهد: شته، خدا راز بيانات فر

تيب (پيدايش ١١:٣١-١٣). بدين ترگفت: من هستم خداى بيت,ئيل...»
دهب ديده، كمتر از خـدا بـوشته)اى كه يعقـونه ايده)اى مبنى بر اينـكـه فـرگوهر

دد. باطل مى)گرًاست، كامال
دى با وى تا طلوع فجر«يعقوب تنها ماند و مـرانيم: يك بار ديگر مى)خو

اى ما برًد مستقـيـمـات اين مـرّ (پيدايش ٢٤:٢٣). هـويفت»كشتى مـى,گـر
«آن مكاند شهادت مى)دهد كه ب به زبان خود، تا اينكه يعقومشخص منى)شو

ستگار شد»ا روبرو ديدم و جامن را خدا را بيت,فنيئل ناميده، گفت: زيرر
دىب با مرد، يعقو(پيدايش ٣٠:٣٢). مدت)ها قبل از اينكه مسيح جسم بگير

او غالبفت و برشته كشتى گرفت كه تبديل به خدا شد! بله، او با فركشتى گر
ب از اولى يعـقـوهايش كـنـد، ود كه راست كـرخوشتـه از او درآمد، آنگـاه فـر

د و درا در بيت)فنيئل ديده بوشته ر فرًها كند.او قبالا رد تا او ركت منوتقاضاى بر
شعت است (ر.ك هوه صبايوّند، يهوشته خداواينجا به ما مى)گويد كه آن فر

.(٤:١٢-٥
ائيل داده شد،م اسره سينا به قوقتى كه شريعت خدا در كوتيب وبه همين تر

 خدا با صداى بلند و زبان انسانى سخن گفت (تثنيه ٬٣٣:٤ ٣٩٬٣٦).ِدخو
است ول شده با ايشان از آسمان تكلم منوده و احكام ر»بر كوه سينا ناز

 (نحمـيـا ١٣:٩).ا به ايشـان دادى»ايض نيكـو رايع حق و اوامـر و فـرشر

د، صداىائيل صحبت كرم اسر بيان مى)كند صدائى كه با قوًاحتاعهد)عتيق صر
 آمده كـه آنًاحتاگ استيفـان، صـرد. در عهد)جديد نيز در دفاعيـه بـزرخدا بـو

سىه سينا با موشته)اى» است كه در كوسيد، صداى «آن فرش رصدائى كه به گو
شتهد (اعمال ٣٨:٧). ديگر جاى هيچ شكى باقى منى)ماند كه فرصحبت كر

 (اشعيا ٧:٦٣-٩) كسى حضور وى»gشته«... و فره مى)باشد. ّ يهوِدند خوخداو
ند نيست.جز خداو
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د كه نقلجوك مو ما در مقابل اين مستندات چيست؟ با مـدارlظيفهحال و
نهسيديم كه خدا در هيئت انسان ديده شده است. پس چگوديم بدين نتيجه ركر

گزا هر«خدا راينكه د و تعليم عهد)جديد مبنى بـرانيم ربطى بين اين مـورمى)تو
حنا ١٨:١) پيدا كنيم؟ (يوكسى نديده است...»

ن آيه مى)گويد:د، چوشن مى)شوانيم رو بخوًا متاماقتى كه آيه رال وپاسخ سؤ
گز كسى نديده است، پسر يگانه,اى كه در آغوش پدر اسـت،ا هر«خدا ر

شا نديده، منظورحنا مى)گويد هيچ كس خدا رقتى يو ود.»ا ظاهر كرهمان او ر
حنا ٤٦:٦ع در يوضوا نديده است. اين مواين است كه هيچ كس خداى پدر ر

 هيچ كس خداىا ديده باشد...»«نه اينكه كسى پدر رنيز تأييد شده است: 
ا نديده است. چشم انسان قادر به ديدن خدا نيست! خدائى كـه ظـاهـرپدر ر

ا ديده)اند، كسى نيست جز خداى پسر. او كسى است كه گفت:شده و او ر
حنا ٣٦:٥). يكى هست كه خداست، كسى كه (يوستاده است»ا فر«پدر مر

لـىد. پسر ازند» بوشته خداوستاده شده و او كسى است كه «فـرسط خدا فرتو
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د،د بگيرها در هيئت انسانى مدت)ها قبل از اينكه طبيعت انسانى بر خوخدا بار
ظاهر شده است.

دهند عيسى مسـيـح بـواقع ظهور خـداوهر ظهور قابل رؤيـت خـدا، در و
نتيان ٦:٤). هيچم قراست. جالل خدا فقط از سيماى او متجلى است (دو

ا از دسـت دادهى را نديده چيزن خداى پدر ركس نبايد چنين فكر كند كـه چـو
«من و پدر يكد: است. عيسى مسيح در مقابل جهان ايستاده اعالم مـى)دار

ا ديده است»ستنده مرا ديد، فر«كسى كه مرحنـا ٣٠:١٠)؛  (يوهستيم»
ا ديده است. پس چگونه توا ديد، پدر ر«كسى كه مـرحنا ٤٥:١٢)؛ (يو

حنا ٩:١٤؛ خطاب به فيليپس، يكى از(يوا به ما نشان ده؟» مى,گويى پدر ر
الن).سور

ا با متام جاللش ديد و با ديدنه رّمانى كه اشعيا يهوه به خاطر آوريم زدوبار
نـده ديد. او همان خداوا بسيار حقير و بيـچـارد رسيت تام و متام، خـوآن قدو

حناا مقايسه كنيد با يود (اشعيـا ١:٦-١٢ رد كه اشعيا ديده بوعيسى مسيح بو
ه ديد، به شكل انسانشكـو٣٩:١٢-٤١). خدائى كه اشعيا در آن رؤياى پر

دها پر كرداى او معبـد رد و دنباله)هـاى رهى نشسته بـوشكود! او بر تخت پـربو
ن وسى و هاروت چندانى با رؤياى مـود. شايد فكر كنيم كه اين رؤيا تفـاوبو
ا ديدند و در حضور اوائيل ر«خداى اسرد، آنگاه كه ائيل نداران بنى)اسرهبرر

ا بايد خدا كه هستـى اولى چـرج ٩:٢٤-١١). و (خرودند و نوشيدنـد»خور
ش در شكل انسانى،آن هم در عهد)عتيـقا از طريق پسـرد رئى است، خونامر

د؟متجلى ساز
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تپاسخ اين است كه ما بايد ظهور جسمانى مسيح پيش از آمدنش به صور
مت انسان در ميان قوا طليعه)اى از آمدن قطعى او به صورانسان به اين جهان ر

د بدانيم.خو
انسى تعدادى از آيات عهد)عتيق تأييد شده است. به عنواين تعليم با برر

ستد كه او نيـزا مى)فره كسى رّانيم يهوكريا ١٠:٢-١١ مى)خـونه در كتاب زمنو
ّتند» فهميده)ايم، ماهيشته خداود «فرجه به آنچه حال در موره است. با توّيهو

دهد بدان افزولى در اينجا يك مورق)العاده)اى مشخص است. وچنين گويش فو
عدهستاده شـده وندى كه فـركريـا، خـداوشده است. در اين منت از كـتـاب ز

ه برّقتى يهوجه داشته باشيد ود.» تود «ساكن مى)شوم خومى)دهد كه در ميان قو
دىت انسان ظاهر شد. پس از نظر منطقى چنين مورمش ظاهر شد، به صورقو

ت انسان بيايد؟قتى به ميان ما مى)آيد، باز هم به صورش نيست كه وقابل پذير
د.فته بوشت، هنوز مسيح جسم انسان نگـرا مى)نوكريا اين جمـالت رقتى زو
احتكريا با صرقتى زشته)هاى او آشكار است. واقعه)اى در نولى انتظار چنين وو

دى كه همـدوش«مرا ت او ره صبايوّشت كه يهوه نوّت متام از شبان يهـوو قدر
د. آيـاا آماده منواه آمـدن او رد، رده بوصيw منـوكريا ٧:١٣) تـو» (زمن اسـت

د آمدن مسيحا كه در مورشت انبياى عهد)عتيق مكاشفاتى رقتى كه نوس وپطر
س ١٠:١-ل پطرد؟ (ر.ك اوا ديده بـودند، اين آيـه رك منى)كـر درًد كامـالبو

ت اوّم نبوا فهميده باشد، يا خير، مفهود رت خوّع نبوضوكريا مواه ز١١). خو
لين قدم در ظهور پسر خداشن است. او روًانيم، كامالا مى)خواى ما كه آن ربر

سيد.ى به كمال رت انسان با انسان شدن وبه صور
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دشته بود. قبل از او ميكاى نبى از كسى نوكريا تنها نبوم زدر بيان اين مفهو
كه از بيت)حلم مى)آيد ول بوده است» «طلوع,هاى او از قديم و از ايام ازكه 

دندستى فهميده بوديان به درد (ميكا ٢:٥). يهواهد كرائيل پادشاهى خوبر اسر
ىتم ك.ر( دوش)ىم دلـوتم محل)تيب رد هك تسا ىصخش درـوم رد تّوبن نيا هك
دوب نيا ،دندوب هدنام لفاغ نآ زا ًالماك هك ىزيچ ىلو .)٧:٢٤ انحوي ؛٨-٢:١
دنوادخ دندوب هديمهف ار نيا رگا !ادخ ىلزا رسپ زج تسين ىسك ديآ)ىم هك نآ هك

ناهنپ اهنآ رظن زا تقيقح مينيب)ىم هك نانچ نآ .دندرك)ىمن بولصم و رازآ ار لالج
نايدوهي ىلو )٠٤-٥:٩٣ انحوي( دندوب هداد تداهش حيسم هب سدقم بتك .دوب
رد ريزگان نياربانب .ار ادخ تردق ىنعم هن و دندوب هديمهف ار تاداهش نآ ىنعم هن

.)٢٢:٩٢ ىتم( دندماين حيسم ىوس هب و دندنام ىقاب دوخ لهج
دعود. اشعيا نيز از آمدن مسيح موسالت اشعيا بومان با رسالت ميكا همزر

ه مسيح مطلباقع بيشتر از هر نويسنده ديگر در عهد)عتيق در بارخبر داد و در و
لده» متـود كه از «باكرشته بـو «پسر»ى نـوlهانديم كه او در بـار خوًشت. قبـالنو

هيت مسيحن الوّئى مبينه آن پيشگواهد شد (اشعيا ١٤:٧) و گفتيم كه چگوخو
ت اشعيا حاكى ازّع باشيم كه نبوضوجه اين مولى حال بايد متود است. وعومو

د وت بعد كامل مى)شوّت با نبوّاهد شد. اين نبولد خواين است كه «خدا» متو
د و آجنااهد منوك خود مبارم خوا با قدود، جليل رعونشان مى)دهد كه مسيح مو

اهد ساخت. او خداى قادر مطـلـقر خـوّد منوحانى حضور خـوار روا با انـور
د، آمدن او به ايـنجـواهد نشست. با ايـن ود خـود كه بر تخـت داواهد بـوخو

د (اشعيا ١:٩-٧؛ متى ١٤:٤-١٦). ايناد پسر بوت يك نوزجهان به صور
د. خدا بر آنع بوقوف وت خدا در شرسط قدرد كه توى بوت)انگيزكت حيرحر

ا در هيئت انسان ديدار منايد!شد انسانها ر

ئيمه)اى نداريم جز اينكه بگوشن هستند كه چارى روه)ها به قدرمتام اين آموز
نى كهحانى آنها داشته است. متوى روديان از فهم آن، ريشه در كورقصور يهو

اديان به خوبى آنهـا رديم مبهم نيستند. يهوع كرجوما در كتاب)مقدس به آنها ر
دعودند كه انبيا چه مى)گويند. آنها منتظر مسيح مـوجه نبولى متومى)دانستند و

لى نه مسيحى كه خدا باشد. آنها هيچگـاه تـأكـيـد اعـجـاب)انـگـيـزدنـد، وبو
ت انسان به ميـاند و به صورلد شوا مبنى بر اينكه خدا بايد متـوكتاب)مقدس ر

دند.ك نكرانسانها بيايد، در
لهّگز به مخـيد، هرح منوند در متى ٤٣:٢٢-٤٤ مطـرالى كه خـداوآيا سؤ

د كه او پسرد مى)دانستند اين بوعود؟ آنچه آنها از مسيح مـوده بوآنها خطور كر
دعـوط به مسـيـح مـوا مربـومـور ١١٠ ر آنهـا مـزlست. هـمـهد و از نسـل اوداو

اتد منى)داشت، اظهـارجـود وافقى جهانى در ايـن مـورمى)دانستنـد. اگـر تـو
لىد. وت و اعتبار مى)بوانيان در ٦:٥ و ١٧:٧ فاقد قدرنويسنده نامه به عبـر

دواد ـهنوـگچ ،دوب)ـىم دواد ـلسن زا ـحيـسم ـرگا .دوب دواد lـهتشـون ٠١١ رومـزم
ىرشب لـسن نيا هك تساجنيا رد خسـاپ هتبلا ؟دمانب »دنواـدخ« ار وا تسناوت)ىم
هب دواد لسن زا ىناسنا تروص هب ـات دوب هدش نآ رب ادخ .دوب دهاوخ ىهلا ،دواد
و حيرص ىـريوصت ،ادخ هتفـرگ مسج رسپ ندمآ ـهب هراشا نيا .ديايب نـاهج نيا

.دندشن نآ هجوتم نايدوهي ىلو ،دنك كرد ار نآ دناوت)ىم ىسك ره هك تسا نشور
ا بفهمـنـد، آيـامـور ١١٠ رج در مزانستند آن حقـيـقـت مـنـدراگر آنها نـتـو

ك كنند؟ مگراندند، درا مى)خو آن رًا كه غالبـام رمور دوم مزانستند مفهومى)تو
آسمان است، پادشاهمور به آنها مى)گفت كسى كه درغير از اين است كه اين مز

س» است؟د، همانى كه «پسر» و «قدواهد كرمين نصب خوا بر زد ر(انسان) خو

±πµ ÊU�½« r¼ ¨«bš r¼ ¨v�OŽ ÊU�½« p¹ Êb�¬ ÁbŽË ±π¥



مور به آنهـامور ٦:٢-٬٧ ١٠-١٢). مگر غير از ايـن اسـت كـه ايـن مـز(مز
انستندا آنها نتـو خدمت به خداست؟ چرlلهمى)گفت خدمت به پسر خدا به منز

ى آماده شدنا به سوك كنند كه آنهـا را درحانى رمور اين حقيقـت رواز اين مز
د هدايت منايد؟اهد بواقعى خواى يك مسيح الهى كه انسان وبر

دند كه با آنا نشنيده بوت مالكى نبى رّت)ها، مگر آنها نبـوّاين نبوه برعالو
ن فاصله بين عهديـنت بر عهد)عتيق نقطه پايان نهاد و در مدت چـهـار قـرّنبو

د، تا اينكه شخصى به نام يحيى تعميددهنده بـيـايـد و بـداناك افكنده بـوپژو
ه كند؟اشار

ا خواهـمسول خود ر«اينك من رشت: ا نومالكى صادقانه كالم خـدا ر
ا پيش روى من مهيا خواهد ساخت، و خداوندى كه شماستاد و او طريق رفر

سـولگهان به هيكل خود خواهد آمد، يعـنـى آن رطالب او مى,باشيـد، نـا
ه صبايوت اينّعهدى كه شما از او مسرور مى,باشيد، هان او مى,آيد! قول يهو

ّتلين بخش نبواجهه با حتقق اوائيل در موم اسر (مالكى ١:٣). متامى قواست»
د منتظرجوابطه با آمدن يحيى تعميد دهنده، مى)بايسـت بـا متـام ومالكى در ر

قس ١:١-٩)شبختانه چنين هم شـد (مـرد مى)شدند و خوعوآمدن مسيح مـو
ت به صورًد. كسى كه غالبال» عهد بوسوشته» يا «رن كه اتفاق بعد، آمدن «فرچو

دشائيل و معبد خوم اسرف آمدن در ميان قو در شرًد، عمالانسان ظاهر شده بو
شته خدا» بايـدانست داشته باشد جز اينكه «فرى مى)تود. مالكى چه منظوربو

ل ياد شدهسود بيايد؟ بديهى است كه رت انسان به معبد خودر جسم و به صور
ندى كه در طلبشمى داشت كه خـداود، پس چه لزودر اين آيه يك انسان بـو

ى غير از انسان باشد؟دند چيزبو
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دعودن انسان مود و خدا بوعودن خداى مواين آيات كه تأكيد بر انسان بـو
عد در عهد)عتيق نيستنـد. اگـر بـهط به آمدن مسيح مـوند، تنها آيات مربـودار

«دريافت مى,منودنداهيم ديد كه متام انبياى باستانى شنى خوديم به روگرعقب بر
مان است كه روح مسيح كه در ايشان بـود از آنكه كدام و چگونـه ز
اى مسيح مقرر بود و جالل,هائى كه بعدحماتى كه برخبر مى,داد، چون از ز

ء درء به جزس ١١:١). آنها جزل پطر (اواز آنها خواهد بود، شهادت مى,داد»
ت)ها، آن چنان كهّد از اين نبـود سخن گفتند. چندين مـورعود مسيح مـومور

ت)ها حاكـى ازّد خدا است. متام اين نبوعود كه شخص مـوديديم، آشكار منو
اقعى نيز هسـت. هـيـچ يـك از ايـند انسـان وعـواين هستند كـه شـخـص مـو

ى غير از اين دو حقيقت منى)باشند.م ديگرئى)ها حاكى از مفهوپيشگو
نتفر نوريب زا لبق وا روهظ ،هدش ىئوگشيپ حيسم روهظ دروم رد هك نانچ نآ

ىارب هدش ررقم لاس دون و دصراهچ ناياپ رد و )٩٤:٠١ شياديپ( ادوهي زا اصع
تساجرباپ مود دبعم هك ىمايا رد و )٧٢-٩:٤٢ لايناد( دبعم و ميلشروا ىزاسزاب
رودص نيبام lهرود هك تسا ركذ هب مزال[ .دوب دهاوخ )٣:١ ىكالم ؛٢:٩ ىَّجَح(
لـاس ٣٨٤ لداـعم )٩:٥٢ لاـيناد( حـيسم رـوهظ ـات مـيلشروا ىزـاسزاب نـامرف
رد ار داليم زا لبق ٧٥٤ رد مليشروا ىزاسزاب نامرف رودص خيرات رگا .دشاب)ىم
،ـدش دهاوخ لصاح ىداليم ٦٢ لاس ،ميئازفيب نادب لـاس ٣٨٤ و ميريگب رظن
زاغآ ار دـوخ ىمومع تمدخ و تفـاي ديمعت حيسم ـىسيع هك ىلاس ناـمه ىنعي

تباث خيرات ركذ اب ىتح ار ىبن لايناد lهتسجرب و ىئانثتسا تّوبن ققحت رما نيا .درك
.]٩٤٣ هحفص ىلَه ىرنه lهتشون سدقم)باتك ىامنهار زا لقن .دنك)ىم
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ا جتربه كند (اشعيا ١٤:٧؛ ٦:٩؛لد انسانى رد مى)بايست توعومسيح مو
مـورد (مزلد شـوى مـتـوت)آميـزايط حـقـارپيدايـش ١٥:٣؛ ٧:١٧) و در شـر

د باشـد داوlادهدا و خانـو٬٦:٢٢ ٩-١٢؛ ميكا ٢:٥). او بايد از قبيـلـه يـهـو
ددلد گره متوى باكـر ديديم كه او مى)بايست از دختـرًميا ٥:٢٣-٦). قبـال(ار

د (مالكى ١:٣). اوسط يك پيشـگـام آمـاده شـواه او تـو(اشعيـا ١٤:٧) و ر
مور ٦:٤٠-١٠) و مطيع او باشد (مزًمى)بايست مطيع شريعت خدا و كامال

گت مرتاه مقهور قدراى مدتى كود و برد، دفن شواجنام اينكه مى)بايست مبيرسر
مور ٩:١٦-١١؛ ١٧:١١٨-٢٣؛ ٢٢).دد (اشعيا ٥٣؛ مزگر

ئىقايع بعد از آن به بهترين نحو پيـشـگـوگ او و وئيات مـرى از جزبسيـار
اىكريا ٩:٩). در ازاهد شد (زشليم خـود اورارار بر االغى وشده)اند. او سو

فد و بهاى آن سى سكه هـم صـراهند سپـرا به دشمـن خـوه او رسى سكه نقـر
ا تازيانهكريا ١٢:١١-١٣). او راهد شد (زى خوه)گر شخص كوزlعهخريد مزر

ااهند انداخـت و او رد، آب دهان بر او خـواهند كـرد، شكنجه خـواهنـد زخو
موراهند افكنـد (مـزعه خوداى او قـرد (اشعيا ٦:٥٠). بر راهند كـرحتقير خـو

مور ٢١:٦٩). كلماتىشد (مزاهد شد تا بنـوكه به او داده خو١٨:٢٢). سر
نآ ،)٢٢:١ رومزم( تسا هدش ـىئوگشيپ ًاقيقد دروآ نابز رب ـبيلص رب هك

زين وا ىاهناوختسا ـنتفررد اج زا هك ىگتسكش هن ،رومـزم نيا رد هك نانچ
دوب لوـمعم نـامز نآ هك ىلـاح رد )٢٢:٤١ رومزم( ـتسا هدش ـىئوگـشيپ
دنهاوخ خاروس ار وا ىاپ و تسد .دننكشب ار ناگدش)بولصم ىاهناوختسا

رومزم( دومن دنهاوخ دنخشير ار وا ،)٢١:٠١ ايركز ؛٢٢:٦١ رومزم( درك
رـومزم( تخود دنهاـوخ مشچ وا رب ناگـدننك)هراظن ـتعامج ،)٨-٢٢:٧

ايعشا( دوب دهاوخ نادنمتلود و ناريرش نايم رد وا ،گرم نامز رد و )٢٢:٧١
٣٥:٩(.

قوس شرگن نيا هب ار ام ١١-١:٠١ سرطپ لوا هك مينك)ىم ىروآداي رگيد راب
،دنتشون)ىم دوعوم حيسم lهراب رد هك ار ىئاهزيچ ىمامت قيتع)دهع ىايبنا هك دهد)ىم
اما ،دنا)هدوبن صيخشت لباق اهنآ عوقو زا لبق تايئزج مامت دنچ ره .دنديمهف)ىمن

ديدرت گرزب تقيقح نيا هب عجار دنراد اونش شوگ و انيب مشچ هك ىناسك لقادح
.دوب دهاوخ ىعقاو ىناسنا هكلب ،حور هن ،ديايب حيسم ىتقو هك دننك)ىمن

به نام جنات ما،
بيائيد ستايش كنيم و متجيدش منائيم،

اى آنچه خدا از پيش در نظر داشت،بر
اى نسل اندر نسل انسانها.بر

سابا صدائى ر
ا بستائيم.امروز او ر

نام عيسى، گنج شايگان ماست،
اتر از كالم،ه)هائى فراژا بناميم با واو ر
ا با شادمانى، با سرور، بناميم،او ر
ا شاد سازيمد رش جان و دل)هاى خوگو

ان،ائيم بى)كرا سرنام او ر
هانيد.ا از گناه و هاويه راو كه ما ر
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اين است نامى كه از او مى)گويند،
ش جان،سيقى بر گون نغمه موا چوش)نوخو

هر كه در طلب اين نام است، مى)جويدش،
ار خويش،شيرين، تسلى بخش و مى)جويدش در جو

هر كس در طلب غناى حكمت است،
اهد يافت.ا خوشادى آسمانى ر

عيسى، نامى متعال
ى هر چه نام است،اسوفر

دمتى ياد شوهر آنگه با بى)حر
م بر دشمنانش باد،شر
ه)گر،ت)كنندگان نظارم باد بر سكوشر

چشمانشان كور باد و پايهايشان لنگ.

ا مى)ستائيم،اين با عشق او ربنابر
ده باد،ك او هميشه ستونام متبار

عيساى مقدس! متنا اينكه
اه آسماناز اين حلظه به بعد، در ر

شتگانهم)صدا با فر
اينده نام تو باشيمسر

ن نيل (١٨١٨-١٨٦٦)ى از جان ميسوجمه شعرتر
ن ١٥ط به قرى مربوبا الهام از شعر

°ÊU�½« Ê¬ pM¹«

لت خدائيش باز ايستد، انسان شد.ند عيسى مسيح بى)آنكه از منـزخداو
د تبديل به يك حقيقت تاريـخـىد او گفته شده بـوآنچه در عهد)عتيـق در مـور

فت و درد گـرا به خوفت، شباهت انسان رد گرشد. او طبيعت انسانى به خـو
ى.فت: عيسى ناصرد گرهيئت انسانى آشكار شد، او نام انسانى بر خو

مت به جهت حفظ حـرًفـادم گاهى صرشته است: «مـرف نـوكوئيس بـرلو
ت و صحتّاقعيش مى)كنند. حفظ اين واموا فردن او رخدائى مسيح، انسان بو

ديت)هاى انسانى)اش، بسـيـارفت)ها و محدودن عيسى با تأئيد پيـشـرانسان بو
د كه انسانيتار بگيرجه مدنظر قرجه به جنبه الهى نبايد تا آن درمهم مى)باشد. تو

اقعيت و صحـتاهيم به ود.» حال در اين فصل مى)خونگ شـواقعى او كمرو
دازيم.ت عيسى بپرّانساني

Ád=UÐ “« œu1u 

«ليكن چـوند تاريخ انسـان شـد. اره ولى خدا از بطن مريم بـاكـرپسر از
ائيده شد و زيرن زستاد كه از زا فرسيد، خدا پسر خود رمان به كمال رز

 (غالطيان ٤:٤).شريعت متولد»
هحم مريم باكـرح)القدس در رت روعيسى پدر انسانى نداشت. او با قـدر

تت حضرّل شد و قوه نازح)القدس بر مريم باكرنقش بست (متى ٢٠:١). رو

 �µ �
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دد كه كسى جز پسر خدا نبود مقدسى بـولو او موlاعلى بر او سايه افكند. بچه
،دوب هدش تّوـبن ايعشا طسوت شـيپ اه)نرق هك هركاب ندش ـنتسبآ .)١:٥٣ اقول(
رركم ىاه)هدعو ىسيع دلوت اب .)١:٣٢ ىتم ؛٧:٤١ ايعشا( تفاي قّقحت كنيا

.تفاي ققحت ،داد دهاوخ تاجن و هدومن راديد ار شموق زور كي هكنيا رب ىنبم ادخ
امل انسانى،ن دخالت عوح)القدس در بطن مريم بدوق)العاده روعمل خار

لدتيب متـود كه شخصى كه بديـن تـرنشانه كامل و هماهنگ اين حقيـقـت بـو
ا ازح)القدس طبيعت انسانى عيسـى رد رود. عملكرلى خدا بـوديد، پسر ازگر

دها از آلـود و او رى در شكم مادر تقديس منـوحله شكل)گيـرهمان نخستين مـر
ئيمانيم بگوده، باز داشت. ما منى)تـوده كرا آلواد بشر رشده به گناه كه متامى نژ

 منى)داند كـهًا اجنام داد. هيچ كس دقيقـاى رنه چنين كـارح)القدس چگـوكه رو
جه داشتهلى بايد تود. ودك منتقل مى)شـوالدين به كودگى گناه از ونه آلوچگو

د، بلكـه در تشكيل جنين نبـوlح)القدس منحصر به حلظـهباشيم كه تقديـس رو
انيان ١٤:٩).حنا ٣٤:٤؛ عبرندگى مسيح ادامه داشت (يواسر زسر

اجع به مسيح در سفر رlعـدهلين ون حتقق اعجاب)انگيز اولد مسيـح از زتو
د كهن اين بوّلد مسيح از خدا مبيد و به او طبيعت انسانى بخشيد. توپيدايش بو

لد مسيحد. تو آغاز هستى)اش نبوlلهلد او به منزاى طبيعت الهى است و تواو دار
ديم كه او بعد ازم مشاهده كـرش او نكاست. در فصـل دوى از ارزن چيزاز ز
د: پسر خدا ولدش بود كه پيش از توفتنش نيز همانى بولد شدن و جسم گرمتو

د: او تبديل بهى چند عامل اضافى بومينى او حاولد زلى توهم شأن با پدر. و
د تاريخارفت و ود گرا بر خود. او طبيعت انسانى رى شد كه قبل از آن نبوچيز

ن آنكه در گناه و فساد طبيعت انسان سهيم باشد.انسان شد، بدو

vFB«Ë ÊU�½«

شن تشكيل جنين مسيح در شكم مادرگز نبايد چنين تصور كنيم كه چوهر
ده است. عيسى مسيحاءالطبيعه بودنش هم ماورد، انسان بواءالطبيعه بوماور

ندان در خون و«پس چون فرزن گناه. لى بدون يكى از ما انسان شد، وچو
ند، او [مسيح] نيز همچنان در اين هر دو شريك شـد...كت داراجسم شر

ااهيم رى منى,منايد، بلكه نسل ابرا دستگيرشتگان را كه در حقيقت فرزير
ان خودادرى مشابه برى مى,منايد. از اين جهت مى,بايست در هر امردستگير

انيان ١٤:٢-١٧). (عبرشود»
نامدنوادخ هك دنزاس هجوتم ار ام ات دنراد هراشا هتشذگ روما هب ليجنا تاجردنم

ىلو .تشاد زين ار ىناسنا لماك تعيبط ،دوب لماك ىادخ هچرگ ،حيسم ىسيع
ندوب ناسنا ىلو ،دوب فرص ناسنا كي زا شيب ىدوجوم وا هك تسا نيا تّيعقاو
.دوـبن وا رد ىعقاوريغ ىـزيچ .دوب ناسنا ـام زا ىكي نوچ زين وا .دـوب ىعقاو وا
.دش ام زا ىكي نوچ وا :مينك)ىم ديكات هلئسم نيا ىور هرابود

ان به دقتدكى كه اجنيل)نگاراده شد، كودك از يك دختر جليلى زيك كو
قـا ٢٣:٣-٣٨؛دند (متى ١:١-١٧؛ لـوا ثبت منوندگيـش ره)نامه زمتام شجـر

لد توlدهچه صدائى آسمانى مژحنا ٢٧:٧). گـراعمال ٢٣:١٣؛ نيز ر.ك يو
قا ٨:٢-الى بيت)حلم داد (لوا به شبانان حو ر«جنات,دهنده و مسيح خداوند»

د كه در قنداقى پيچيده وادى بودند، نوزى كه آنها مشاهده كرلى چيز٢٠)، و
قا ٧:٢).دند (لوابانيده بوى خودر آخور

ندگيش و نهل زاد، نه در هشت روز اود اين نوزاقعى در مورهيچ چيز غيرو
قا ٢١:٢-فت (لـوش گرا در آغون پير او ردنش به معبد، آجنا كه شمـعـودر بر
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مين،ق زسيان مشرد اين كه مجواقعى در مـورد نداشت. نكته غيروجو٣٥) و
ىارد فراقعى در مـورى غيرود نداشت. چيزجودند، وا مالقات كـراد راين نوز

د نداشت (متـى ١:٢-جوديس كبيـر وس دسيسه هيـرودادن او به مصر از تـر
شده رى اهل ناصـرى كه در خانه جنارندگى پسـراقعى در زدى غيرو٢٣). مور

ى درلى چيزگ شد، وه بزران در ناصرد نداشت. او مانند ساير پسرجود، وكر
ده، به روح قوى مى,گشت كرّ«و طفل منوت داشت: ان تفاود كه با ديگراو بو

قا ٤٠:٢). (لوو از حكمت پر شده، فيض خدا بر وى مى,بود»
رفس هك دوب ىعقاو رسپ كي ،درك رفس ميلشروا هب ىگلاس ٢١ نس رد ىتقو وا

اديپ دبعم رد ار وا ماجنارس اـهنآ و دش ميرم و wسوي ىنارگن بجوم شا)هزور هس
ىسيع هچرگ .درك)ىم ثحب اهنآ اب و هتسشن تايهلا ناملعم نانخس ىاپ هك دندرك
وا ىگتسباو زا ىزيچ تّيعقاو نيا ىلو ،تسادخ شردپ هك تسناد)ىم ىتسرد هب
و ادخ دزن ىدنماضر و ـتمكح« رد ىقرت و نيدلاو تيعبـات و هرصان شرهش هب
وا نوچ ،دنداتفا)ىم قافتا ىعياقو نينچ .)٢٥-٢:١٤ اقول( تساك)ىمن »مدرم
نينكاس هك دوب ببس نيدب و ،دوب شا)هداوناخ ىاضعا رگيد دننام ،ناسنا كي مه
رگم« :دنديسرپ)ىم رگيدكي زا رگ)هزجعم ملعم نيا هب عجار اهدعب هرصان روابريد
و ؟نـوعـمش و ادوـهي و اشـوي و بوـقعي رداـرب و ميـرم رـسپ راجن ـتسـين نيا

.)٦:٣ سقرم( »؟دنشاب,ىمن ام دزن اجنيا وا نارهاوخ
غم شهادت انبيا مبنى بر اينكه مسيح و پسر خداست،د كه على)راو كسى بو

حنا ٣٠:١؛ متىفت (يودن تعميد گرد اراما به دست يحيى تعميد دهنده در رو
د. تعميد يافنت ومى او بوسالت عمو١٣:٣-١٧). تعميد مسيح نشانه آغاز ر

ا بهترتى شد. كسانى كـه او راجه با عكس)العمل)هاى متفـاوسالت مسيح مور

قتى آنها فهميدند مسيحدند. وسالت او مخالفت كرمى)شناختند بالفاصله با ر
افا از سفر به اطرد كه او رى است، عكس)العملشان اين بودگيرل شاگرمشغو

انهند. از نظر آنها عمل عيسى متهـوران يك معلم سيار باز دارو اكناف به عنو
قس ٢١:٣). اگر آنهاانه شده است (مرار داشتند كه عيسى ديود و اصرمى)منو
دشان انسان اسـت، آيـاى ماننـد خـو قانع منى)شدند كه عـيـسـى نـاصـرًكامـال
ان يـكا به عنوانستند چنين عكس)العملى نشان دهند؟ اگر آنها عيسـى رمى)تو

خور وميگسار و دوستدى پر«مرا انستند او رد منى)پنداشتند مى)توع خونفر همنو
 بنامند؟ (متى ١٩:١١).ان»ان و گناهكارباجگير

v�OŽ v¼UÖ¬œuš

دند كه او هم يك انسـاندند كه متقاعد شـده بـوان نبـولى اين فقط ديگـرو
ديم كه اوه كرم اشارد. در فصل دوگاه بودنش آد نيز از انسان بواست. او خو

ان يك پسربـچـهى به عـنـوّ هم ديديم كـه حـتًد. قبـالگاه بـود آهيـت خـواز الو
ش فقط خداست. مادام كه او در جسم انسان مى)زيست،مى)دانست كه پدر

گتر ازگاهى زيست كه پـدر بـزرد. او با اين آاى چنين شناختى از خـدا بـودار
حنا ٢٨:١٤).ست (يواو

ف)نظر از هرد. صران «پسر انسان» ياد مى)كردش به عنو از خوًعيسى غالبا
ىد. عيسى به كسانى كـه از روگاه بود آايده مخالفى، او هميشه از ايـن مـور

اهيم مى,بوديـد،گر اوالد ابـر«ادند گفـت: اهى با او مخالفت مـى)كـربدخو
ا بكشيد و منديد. وليكن االن مى,خواهيد مرا بجا مى,آوراهيم راعمال ابر

استى كه از خدا شنيده,ام تكلم مى,كنم.شخصى هستم كه با شما به ر
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ه به دشمنانشحنا ٣٩:٨-٤٠). او همچنين با اشار (يود»اهيم چنين نكرابر
ده بودم كه غير از من كسىهائى نكرگر در ميان ايشان كـار«اگفت: 

كنون ديدند و دشمن داشتندده بود، گناه منى,داشتند. ولكن اگز نكرهر
حنا ٢٤:١٥). (يوا نيز»ا و پدر مرمر

د و نيز انسـانهيت خـوگاهيش از الوهيچ تضادى در فكر عيسى مابـيـن آ
ك كنيم، آنگاها درانسته باشيم اين حقيقـت رگاه تود نداشت. هرجودنش وبو

«كسى به آسمان بـاالا بفهميم كه مى)گويـد: انيم معنى اين گفـتـه)اش رمى)تو
فت، مگر آن كس كه از آسمان پائين آمد، يعـنـى پـسـر انـسـان كـه درنر

ا ببينيد كه به جائىگر پسر انسان ر«پس احنا ١٣:٣) و  (يوآسمان است»
حنا ٦٢:٦). (يوكه اول بود صعود مى,كند، چه؟»

د ديگراستفاده عيسى از لقب «پسر انسان» در اين آيات و در هشتاد مـور
اه عيسى جالبى است. «پسر انسان» لقب دخلوًصاع مخصوضودر اناجيل، مو

ت از اينان به ندرلى ديگـرد، ودش به كار مى)برد خوا در مور آن رًاد كه اكثـربو
د،دش صحبت مى)كردند. هر جا او از خواى ناميدن او استفاده مى)كرلقب بر

 (متـى«پسر انسان مالك روز سبـت اسـت»ا «پسر انسان» مى)نـامـيـد: د رخو
ا بجويد و جنـاتا كه پسر انسان آمده است تـا گـم شـده ر«زير٨:١٢)، 

قا ١٠:١٩). استفاده عيسى از اين لقب بينش جديدى نسبت بـه (لوبخشد»
دد خوگاه او در مورگاهى عيسى به ما مى)بخشد و نشان مى)دهد كـه هـردآخو

نظر داشته است.ا درده، اين مهم رصحبت مى)كر
ىدايز ىاه)ثحب ،هديمان)ىم »ناسنا رسپ« ار دوخ ىسيع ارچ هكنيا دروم رد

ىا)هدرتسگ ىنعم ىدوهي ناگدنونش رظن زا »ناسنا رسپ« بقل .تسا هدوب نايرج رد

،هدرك سابتقا لايناد باتك زا ار دوخ ـبقل وا هك دندرك)ىم ركف ىا)هدع .تشاد
دش هديشك ريوصت ـهب »ناسنا رسپ« لثم ـىصخش طسوت ادخ توكـلم هك ىئاج
هتساوخ)ىم بقل نيا زا هدافتسا اب ىسيع ًالامتحا ،دشاب نينچ رگا )٧:٣١ لايناد(
،هدش ىئوگشيپ قيتع)دهع رد هك تسا ىدوعوم حيسم نامه وا هك ديوگب اهنآ هب
هدافتسا اب تشادنپ)ىم ىسيع .دوب ىدوهي ىداع مدرم راظتنا دروم هك ىحيسم هن
هكنوچ ،دنيرفايب اهنآ رد هدوهيب ىديما تسا نكمم ،شدوخ ىارب »حيسم« بقل زا
هدافتسا اب ىسيع بيترت نيدب و .دوب ىسيع زا ريغ ىسك ًارهاظ اهنآ رظن دروم حيسم
ـاهنآ ،دومن ىريگـولج رطخ نيا زورب زاً ـالماك »ناسنا رـسپ« فراعتمرـيغ بقل زا
.دشاب ناشدوخ عونمه هك دننك شوگ ىسك نانخس هب دنتسناوت)ىم رت)قيقد

دهلى دانيال تنها كسى نيست كه در عهد)عتيق از اين لقـب اسـتـفـاده كـرو
ت)هـاىّها در نبـومور ٤:٨؛ ٣:١٤٦ و همچنيـن بـاراست. اين لقب در مـز

ا «پسر انسان» مى)نامد.قيال نبى رها خدا حزها و بارد. بارقيال يافت مى)شوحز
قيال در مقابلقعيت حزسد كه هدف از اين كار نشان دادن موچنين به نظر مى)ر

قيال در مقايسه با جالل خدا، بـسـيـارقعيت حـزده است. موعظمت خدا بـو
اجهها در مود رقيال مى)بايست ضعw و انسانيت محض خوناچيز است. حز

دشاى ناميدن خـوك منايد. اگر عيسى از اين لـقـب بـربا خداى بى)نـقـاب در
د و ازندگى مى)كرد كه در ميان ما ز شايد به خاطر اين بوًد، احتماالاستفاده منو

ت وى ديگر از حقـارد و از سوهى كه از آجنا آمده بـوقعيت باشكـوئى از موسو
د.گاه بود، آتى كه اينك در قالب انسان يافته بوّقعيپستى مو

ا در ذهنان، هر دو منظـور رممكن است عيسى در استفاده از ايـن عـنـو
تت خداست و اين مـلـكـوداشته است. او مى)دانسـت كـه پـادشـاه مـلـكـو
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 به حقيـقـتًماّلى آنچه مـسـلد. وت او مستقر شـومى)بايست از طريـق حـقـار
د كه لقـبد ندارجود وديك)تر است، اين است كه هيچ شـكـى در ايـن مـورنز

ى كهد. هر منظور ديگر انسان بوًاقعا«پسر انسان» بيانگر اين است كه عيسى و
 انسانًاقعاد مهم است كه او وى اين مور از اين نام داشته، حاوًعيسى احتماال

د.بو

ÊU�½« «—UJý¬

ا در طىانى كـه او رسط ديگرد نيز تودن خوگاهى عيسى از انسان بـودآخو
د.ميش مى)ديدند، محرز شده است. بديهى است كه او انسان بوخدمت عمو

د»ى از كسى كه «پسر داود. ما ديگر چه انتظارل اينكه او مانند انسان بواو
«در شبيه جسمانيم داشته باشيـم؟ او د مى)باشد، مى)توه صلب» داوو «ثمر
دىى مـورن سامـراى آن زميان ٣:٨). مالقات با عـيـسـى بـر آمـد (روگنـاه»

د، نه ديدار با عيسى بلكه صحبت بان بود نظر آن زد. آنچه مورطبيعى نبوغير
حنـات داشته باشد (يو مى)بايست از سامريان نفـرًد كه قاعدتـادى بودى يهومر

انسـتد كه مى)تولى بو٩:٤). ظهور جسمانى مسيح آن قدر عادى و مـعـمـو
د.اه برو ناشناخته رًشليم به طور كامالدم عادى در خيابان)هاى اورمانند ساير مر

فت، آنشليم راى تعليم دادن به معبد اورضعيت ادامه داشت تا اينكه براين و
حنا ١٠:٧-١٤). او آن چنـان ازدم به او جلب شد (يـوجه مرد كه تـوقت بوو

اى شناسانيدن او مجبـور شـدد كه تسليم كننـده)اش بـردم ناشناخته بـونظر مـر
 كسًا به دشمنانش نشان دهد، تا اشتباهاسيدنش، او رد و با بونشانه)اى بگذار

نده شدنـش دوا دستگير نكنند (متى ٤٧:٢٦-٥٠). حتى بـعـد از زى رديگر

دند كه او يـكاس ديدند، فـكـر كـرا در جاده عمـودانش كـه او رنفر از شـاگـر
قا ١٨:٢٤-ال روز بى)خبر است (لوضاع و احوى ساده است كه از اوهمشهر

حنافت (يود، اشتباه گرند بوه خداواقب مقبرا با نگهبانى كه مر١٩). مريم او ر
دانق فاحشى بين او و ساير مرا مى)شناختند فر١٥:٢٠). آنانى كه سالها او ر

حنا ٤:٢١-٥).دند، نديدند (يوجليلى كه در ساحل درياى طبريه ايستاده بو
دخشيد، يا)هاله)اى بر گـرا مبنى بر اينكه عيسـى مـى)درمات رهوما بايد اين مـو

ىطبيعى در ظهور جسمانى عيسى ناصردى غيرش كنيم. مورامود فرش بوسر
ش ازستاخيزتر يا پست)تر از انسان نشان دهد، حتى بعد از رى برا چيزكه او ر

دگان مشاهده نشد.مر
دن عيسى، ربطى به ظهورد تاكيد مى)كنيم كه انسان بـولى ما بر اين مورو

ده)اند كه عيسى نيز مانند سايريند. اناجيل به تفصيل بيان كرجسمانى او ندار
دم مرlدند. او هم مانند همـهان مى)كـرد كه ديگرا مى)كـرهائى رد و همان كـاربو

لى خدا كـهقس ١٢:١١؛ متـى ١٨:٢١)، وسنه مى)شد (متـى ٢:٤؛ مـرگر
حنادم تشنه مى)شـد (يـو مرlمور ١٢:٥٠). او مانند همـهد (مـزسنه منى)شـوگر

د). او معنىئى شده بومور ٢١:٦٩ پيشگود اخير در مز٧:٤؛ ٢٨:١٩ كه مور
د (اشعياچه خدا هيچگاه خسته منى)شوحنا ٦:٤)، گرا مى)دانست (يوخستگى ر

لى خدا هيچگاه نهابيد (متى ٢٤:٨) و انسانها مى)خو٢٨:٤٠l). او مانند همه
اى رمور ٤:١٢١). از اين نظر او هر كارد (مزاب مى)روابد و نه به خومى)خو

گز اجنام منى)داد، اجنام مى)داد. بديهىلى خدا هران اجنام مى)دادند، وكه ديگر
دهد، و اين طبيعت افـزوده شده بـواست كه طبيعتى بر طبيعت الـهـى او افـزو

د.شده، طبيعت انسانى بو
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د صحبت مى)كنددانش مى)شنيدند كه عيسى از بدن حوقات شاگره)اى اوپار
قـسد (مـرئى كـرا پيشـگـود رن شـدن خـوقا ٤٤:٧-٤٦). او مدفـو(ر.ك لـو

حناد (يوحنا در شام آخر بر سينه عيسى تكيـه منـو٨:١٤؛ متى ١٢:٢٦). يو
قتىد (متى ٢٦:٢٦). و٢٣:١٣). عيسى بار ديگر نيز از بدنش صحبت كر

ابطهطبيعى در رد غيرد، هيچ مورند در آن شب آخر سر ميز شام نشسته بوخداو
دنل خورا مى)ديدند كه مشغودان او ربا شخصيت انسانى او ديده منى)شد. شاگر

هناك نيـزشيدن است (متى ١٠:٩-١٣؛ ١٩:١١). و در آن شب انـدوو نو
د و درن خو خوlا به نشانـهاب رد و شره كرد پـار بدن خوlا به نشانهقتى كه نـان رو

اد، او رضه منود عردان خواهد گذشت، به شاگر آنچه بر او خوlع به نشانهمجمو
ف غذا ديدند.در حال صر

ندگيـشل زجنور مى)ديدند. او در طـوا ردان او ردر طى آن ساعات شاگـر
د. او اتهامـاتجن بود حد اعالى رلى اين مـورد، وجن)هاى زيادى كشيده بـور

دهها جتربه كرا بارهاى دشمنانش رارادش و آزت بى)ايمانان هم)نـژشيطان و نفر
د. كسى كه آن شب درق حتمل بود، فوع بوقوف واقعه)اى كه در شرلى ود. وبو

ات خون بود كه بـرق او مثل قطـر«عر و «به مجاهده افتـاد»باغ جتسيمانـى 
د. كسى كهد، بلكه يك انسان بـوقا ٤٤:٢٢) شبح نبو (لـومين مى,ريخت»ز

«كسى كه به مصيبت,هائى كه كشيـد، و دد»دها كامل گـر«به درد ار بوقر
د.د، بلكه يك انسان بوانيان ١٠:٢؛ ٨:٥) شبح نبو (عبرا آموخت»اطاعت ر
د»«به حسب جسم مر و حمت كشيد»اى ما ز«به حسب جسم بركسى كه 

د. بدن انسانى اود، بلكه يك انسان بـوس ١:٤؛ ١٨:٣) شبح نبول پطر(او
ا قبل از آنكه تاج خار بر سر اود كه پيالطس عيسـى رد. تعجبى نداراقعى بوو

حنا ٥:١٩). ناميد (يو«اينك آن انسان»ند بگذار

د. او سرچه محال است خدا مبيـرد، گراجنام اينكه عيسى مسيح مـرو سر
گ،حنا ٣٠:١٩). او تا بـه مـرد (يوا تسليـم منـود رح خود و روا خم كـرد رخو

بمانى پس از مصلوتاه زگ بر صليب مطيع شد (فيلپيان ٨:٢). كـوحتى مر
اخه سورا با نيزى او رگ او مطمئن شدند، پهلوان از مرقتى سربازشدن مسيح، و

خم عيسىن و آب از محل زى شدن خود شاهد جارحنا با چشم خودند. يوكر
سwس و يوديموا حتويل نيقوحنا ٣٢:١٩-٣٥). حلظه)اى بعد جسد او رد (يوبو

شبوها و ادويه)هاى خوا با عطـرامه دادند و آنها جسد عيسـى رنامى از اهالى ر
ه)اىه)اى صخرا در مقبرحنا ٣٨:١٩-٤٢)، بعد او ردند (يوشستشو داده كفن منو

دگان در آجنا ماند.ه قيامش از مردند و تا صبح يكشنبه باشكودفن كر
ددن عيسى چنان بديهى بودند. انسان بوس و نااميد شده بودان مأيوشاگر

قتى مشخصگ نشستنـد. ودان به خاطر فقدان او به سود، شاگـرقتى مركه و
ا«خداوند مـراحت شد و گفت: شد جسد او در قبر نيست، مريم بسيـار نـار

حنا ١٣:٢٠). جسد مسيـح (يوده,اند»ا كجا گـذارده,اند و منى,دامن او ربر
دان تصور اينكه مسيحاى مريم و ساير شاگرد! برد او بواى مريم همچنان خوبر

تر از انسانها باشد، خنده)دار و مـضـحـكى كمتر از ساير انسانهـا يـا بـرچيـز
قتى عيسىا مى)دانستند. ود و آنها اين رد. عيسى يك انسان متام عيار بومى)منو
قتى اودند كه ديگر از دستش داده)اند. وفت، آنها تصور كر از ميانشان رًجسما

ن از مسيح فهميدهدن فايده)اى نداشت. آنچه تا كنـود ديگر غصه خورده بومر
دند.دند از طريق جسم او فهميده بوبو

!دينادرگزاب اهنادب ار ناشدنوادخ ،حيسم تمايق ىتقو دوب ىميظع ىداش هچ
دندينش اهنآ .دوب ناسنا بلاق رد هتشذگ نوچمه و ىنامسج ،ىسيع هرابود روهظ

≤±± ÊU�½« r¼ ¨«bš r¼ ¨v�OŽ ÊU�½« Ê¬ pM¹« ≤±∞



.)٤٢:٩٣ اقول( ديوگ)ىم نخس دوخ ـمسج »ناوختسا و تشوگ« زا حيسم هك
،)٤٢:٩٣ اقول ؛٠٢:٧١ ـانحوي( دندـرك سمل ار وا و دندـيبسچ وا هب نادـرگاش
هك دنديد ار وا ،)٠٢:٧٢ ـانحوي ؛٤٢:٩٣ اقـول( دندرك ىسراو ار وا ىـاه)مخز
گـرمرب وا .)٤٢:٢٤ اقول( دروخ)ىم اذغ و )٤١-١٢:٩ انحـوي( تخپ)ىم اذغ
.دوب ناسنا كي زونه ،هتفاي هبلغ گرم رب كنيا هك ىسك ىلو .دوب هتفاي هبلغ

r�ł jI� t½

 خداlند ما، بخشى بنيادى از نقشهاى خداواقعى بردن جسم انسانى وابودار
دنت انسان بـوّاقعيى ديگر داشنت بدن دلـيـل وانيان ٥:١٠). از سود (عبـربو

لىعد پنهانى نيز مى)باشد. آيا پسـر ازُاست. البته طبيعت انسان شامل يـك ب
د شاملاقعى بود يا انسانى ونده بولى بدن انسان زلكو با ساختمان موًفاخدا صر

د، يا كامل؟دن او نسبى بوح؟ آيا انسان بوجسم و رو
د. اواى جسم نبوند ما فقـط دارشن است. خداوپاسخ كتاب)مقـدس رو

ه بر اندام جسمانى، در ساختار انسانىد. عالواى طبيعت كامل انسانى بودار
د.ح انسانى بواى رود. او دارح بواى رود داشت. او دارجوعدى ناديدنى وُاو ب

د،د. همان طور كه هر انسانى مى)ميردن او بورُدليل نهائى اين حقيقت م
شا به دست پدرد رح خوح از جسـم. او روگ يعنى جدائى رود و مراو نيز مر

اقعه نشان دادقا ٤٦:٢٣). اين ود (لورُد و بالفاصله جسمش بر صليب مسپر
د از عناصر متشكله هر انسان.كيبى بوكه انسانيت او تر

ى نيستد، نيازح انسانى بواى روندمان داراى اينكه پى ببريم خداولى برو
دحش سخن به ميان آوردش چندين بار از روگ او بينديشيم. او خو به مرًفاصر

اجع بـهقتـى ره ودش سخن گفت، بـويـژحى خـوص از جتربيـات روو بخصـو
د نشان مى)دهندارد. اين مواقعه دفن شدنش صحبت مى)كرب شدن و ومصلو

د و اين قطعى)ترين دليل است مبنىاى احساسات انسانى بوند ما داركه خداو
حنا ٢٧:١٢؛ ٢١:١٣؛ متىح انسانى در عيسى مسيح (يواقعى رود وجوبر و

حنا ١٤:١٥-١٥).قا ٤٢:٢٢؛ نيز ر.ك يوقس ٣٤:١٤؛ لو٣٨:٢٦؛ مر
اى متايالت انسانىند ما دارد كه خداوح اين بويكى از پيامدهاى داشنت رو

ا نشاند رنى و انسانى خـوانست متايـالت درود. جز اين به چه زبانى مى)تـوبو
د، ليكن نه بهگر ممكن باشد اين پياله از من بگـذر «اى پدر من، ادهد:

 (متى ٣٩:٢٦). البته متايالت انسانى او بـه تو»gادهخواهش من، بلكه بـه ار
استى آن چنان كه آيهخولى چنين درد. و خدا نبوlاستهجه در تضاد با خوهيچ و

د.د خاص و جداگانه بود، يك مورق با قاطعيت بيان مى)دارفو
د به شباهت جسمانىند ما محدودن خداوق نشان مى)دهد كه انسان بوآيه فو

قاايات اجنيل آشكار شده است. لو از همان ابتداى روًت تقريباّاقعيد و اين ونبو
ده به روح قوى كرّ«منوه ان در ناصرى جومى)نويسد كه عيسى در قالب پـسـر
انىان جوقا ٤٠:٢). عيسى در عنفـو (لومى,گشت و از حكمت پر شده...»

قا (لـود»قى مى,كـردم ترد خدا و مـرضامنـدى نـز«در حكمت و قـامـت و ر
شد مى)يافت. او شناختح نيز رشد جسمانى، در روى ر٥٢:٢). پهلو به پهلو

ش به دستان معاصرلى كه ساير پسرا از همان كانال)هاى معمود رگاهى خوو آ
دش مى)سپرسw و مريم گودها و تعليمات يوهنمود. به ردند، حتصيل منومى)آور

ش)هاى پنهان شخصيـت او هـرمان ارزد. همزفت و عمل مى)منـوو ياد مى)گر
ندگى او حكمـت وق)العاده در زد فـوى مى)شد. مورّچه بيشتر و بيشتر متـجـل

≤±≥ ÊU�½« r¼ ¨«bš r¼ ¨v�OŽ ÊU�½« Ê¬ pM¹« ≤±≤



د،چه او خدا و داناى مطلق بونى مى)يافت. گرد كه هر روز فزواست او بوفر
شد انسانى،لى راحل معمود و از طريق مرديت)هاى انسانى تن سپرلى به محدوو

 اينّشد است. سرقـى و رسيد كه او در حال ترد. چنين به نظـر مـى)رقى منوتر
لاحل در طـوف است و بر ما آشكار نشده اسـت. ايـن مـرحقيقت بسـيـار ژر

دندهائى بوى هم چيزغ فكرج بلوقw نشدند، و حتى در اوگز متوندگى او هرز
قس ٣٢:١٣).كه او در قالب يك انسان از آنها اطالعى نداشـت (ر.ك مـر

قى او در اطاعت از پدر مى)شد و هر چه بيشترجب ترندگى موهر جتربه)اى در ز
انيان ١٠:٢). هيچ يك ازدد (عبـر ما گرئيس جنات»«رد تا ا مجهز مى)منـواو ر

د. هيچ يك از اين اموراقعى منى)بواين امور محقق منى)گشت اگر او انسـان و
ح انسانى منى)داشت.محقق منى)گشت اگر او جان و رو

ندگىاى شور زد كه او دارند ما اين بوح داشنت خداودليل مهم)تر مبنى بر رو
قتى مى)ديد خداى پدر،د وجد» مى)منوح وشحال مى)شد و «در رود. او خوبو

قا ٢١:١٠).د (لوا حقير مى)شمارف ساخته كه دنيا آنها را بر كسانى مكشود رخو
ح انسانى مكدر بر سر قبر ايـلـعـازراو مى)دانست گريسنت چيسـت. او بـا رو

ب» بخشى از جتار«فرياد شديد و اشك,هـاحنا ٣٣:١١-٣٦). گريست (يـو
شتنوحانى او از سـرى رود به آينده)نگـرد، و اين حالت مـحـدوانسانى او بـو

قا ٤٢:١٩-٤٤).انيان ٧:٥؛ لوشليم منى)شد (عبردناك ساكنين اوردر
ححم مى)آمد» (مـتـى ٣٦:٩) و روند ما «دلش بـه رد كه خـداواقعى بـومو

ن وقات هم محزوه)اى اوا نشان مى)داد. پارد ردى خوحم و همدرانسانى او تر
احانـى انـسـان راقص روقـس ٥:٣؛ ١٤:١٠). او نـوعصبانـى مـى)شـد (مـر

دن در آن خانـهد به خوبى در شاد بـوقس ٢١:١٠) و اين مـورمى)دانست (مـر

حنا ٥:١١). او بيش از هر انسانمحقر در بيت)عنيا نشان داده شده است (يو
 از جتربه«آدم آخر»ا مى)دانست (متـى ١:٤-١١). سـه رسوى معنـى وديگر

د كه اوق اساسى در اينجا بولى فرد، ود، مستثنى نبومو آز«آدم اول»آنچه كه 
ندجه داشته باشيم كه اگر خداوانيان ١٥:٤). بايد توسه نشد (عبرسوتسليم و

اد. خدا رسه شـوسود كه وممكن بـوا منى)داشت، غيـراقعى انـسـان رح وما رو
هيتهر الوفته از جوگـر برًفاب ١٣:١). جسم صرد (يعقوسه منوسوان ومنى)تو
ندد كه خداواى چنين جتربه)اى باشد. و اين فقط بدين جهت بوانسته دارمنى)تو

د منايد.خورانست بدين طريق با او برح كه شيطان تود با جسم و روما انسانى بو
ىنارحب تاظحل رياس رد و هسوسو نامز لوط رد ام دنوادخ ىناسنا حور هنوگچ

ـتحت وا رگا هك دنراد نيا رب ديكـأت ديدج)دهع تاياور ؟دومن تموـاقم ،شيگدنز
دش)ىمن رودقم ناسنا ناونع هب وا تلاسر ِلك ،دوب)ىمن سدقلا)حور تردق تيامح
طسوت هدش تيامح ىناحور ىگدنز نيا .)٩:٤١ نايناربع ؛٠١:١٢ اقول ك.ر(
نآ ،تشاد اعد هب زاين وا .دوب شرـدپ اب وا ىوگتفگ و اعد زا ىشان سدقلا)حور

رد ار ىصاخ تاقوا وا .)١:٥٣ سقرم( ميراد زاين ندرك ـاعد هب زين ام هك نانچ
ردپ ـتياده هب زاـين هك ىعقاـوم ًاصوصـخم ،داد)ىم صاصخا ـاعد هب زور لوط
و مسج دقاف ىسيع رگا .)٩:٨١٬٨٢ ؛٦:٢١ ؛٥:٦١ اقول :ك.ر( تشاد
ىناسنا لكش وا رگا عقاو رد ؟تشاد اعد هب ىزاين وا ايآ دوب)ىم ام لثم ىناسنا حور
ار اعد ىئاناوت ىتح اي اعد هب ىزاين ،دوب)ىم ىئادخ ًافرص و ىناسنا حور زا ىراع و
هك تسادخ و ىناسنا حور نيب ىوگتفگ اعد هك تسا نيا زا ريغ رگم ؟تشاد)ىم
حور( دـوب)ىم ادخ حور زا ريغ ىحور ،حور ـدقاف حيسم رگا ؟ـتسا حور زين وا
.دوب نكممريغ وا ىارب ندرك اعد ،)ىناسنا
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د. تعجبى نيست كه نويسندگان عهد)جديدند ما انسانى متام عيار بوخداو
ها از بيـانها و باران انسان هيچ ابائى نداشته)اند. آنها بـاردر ناميدن او به عنـو

دن عيسى نه ابائى داشتند و نه تغيير عقيده دادند.انسان بو
زا امش دزن هك ىدرم« :درب مان ـنينچ ىسيع زا تساكـيطنپ زور رد سرطپ

مالعا نايدوهي هب هيكاطنا رد سلوپ .)٢:٢٢ لامعا( »تشگ نهربم ادخ بناج
»دـوش,ىم مـالعا ناهاـنگ شزرمآ زا اـمش هب )درم ـنيا( وا تطاسو ـهب« :دومن
نانيمطا هيكاطنا رـكفنشور ناگدننك)ازهتسا هب باطخ سلوپ .)٣١:٨٣ لامعا(
ىرواد فاصنا هب ار ىنوـكسم عبر نآ رد هك دومرف ررقم ار ىزور« ادخ هك داد
زا ار وا هكنيا هب داد ليلد ار همه و دومرف نّيعم هك ىدرم نآ هب دومن دهاوخ
ميلعت نينچ ستنرق ناراد)ناميا هب سلوپ .)٧١:١٣ لامعا( »دينازيخرب ناگدرم
لوا( »دش ناگدرم تمايق زين ناسنا هب ،دمآ توم ناسنا هب هك نانچ اريز« :داد
هراشا ىسيع هب »درم نيا« ناونع اب رگيد ىاج رد هك ىلاح رد ،)٥١:١٢ نايتنرق

ـىسيع دنواـدخ ىعقاو ـتّيناسنا .)٢١-٠١:٠١ ؛٨:٣ نـايناربع( ـتسا هدش
.دنا)هدومن مالعا نالوسر هك تسا ليجنا مايپ زا ىشخب حيسم

اهنت »مسج رد« حيـسم ندمآ هب هراشا هك مينادب دياب ،ميتخـومآ هچنآ هب هجوت اب
تعيـبط وا هك دناسر)ىم ار ّتـيعقاو نيا هكلب ،تـسين وا ىناسنا نتشاد ـمسج نايب

ـنتفرگ مسج ىالعاّ ـرس هعقاو نيا .تفـرگ دوخ هب لمـاك روط هب ار ىناـسنا ىعقاو
مسج رد ادخ« و )١:٤١ انحوي( »ديدرگ مسج هملك« تارابع .دشاب)ىم حيسم
انحـوي لوا( »هدش مسجم حيـسم ىسيع« و )٣:٦١ سواتومـيت لوا( »دش رهاظ
ـزين )حيـسم( وا ،دنراد تكرش ـمسج و نوخ رد نادنزـرف نوچ سپ« و )٤:٢
.دنشاب)ىم تقيقح نيا نّيبم )٢:٤١ نايناربع( »دش كيرش ود ره نيا رد نينچمه

ا چنانچه پسر خداتداد است، زيرنه انكار اين حقيقت، بدعت و ارهر گو
د منى)داشـت وجواى ما وفت، جناتى برد منى)گـرا به خواقعى انسان رطبيعـت و

سيم.اى اعالم به جهان منى)داشتيم. ما بايد به اين نتيجه قطعى برشى برخبر خو
ند عيسى مسيحاقعى خداوئيم، كسانى كه انسانيت وم است بگولى حال الزو
اهيـت او ره دشمنان اجنيل او هستند كـه الـوا انكار مى)كنند، به هـمـان انـدازر

د تاكيد دارًّا و مصرًكداآن موانكار مى)كنند. اين نكته)اى است كه عهد)جديد بر
حنـا ٧،م يـوحـنـا ٢٢:٢-٢٢٥؛ ١:٤-٦؛ ٥:٥-١٢؛ دول يـو(ر.ك: او
ا انكار كند، از خدا«هر روحى كه عيسى مسيح مجسم شده ر١١٬٩). 

نيست. و اين است روح دجال (ضد مسيح) كه شنيده,ايد كه او مى,آيد و
حنا ٣:٤).ل يو (اواالن هم در جهان است»

ÁUMÖ “« È—UŽ v½U�½«

ده، نبايد دچار چنيناى ذات انسانى كامل بودر بيان اينكه عيسى مسيح دار
ست استده است. درد نيز بواى طبيعت گناه)آلوى شويم كه او دارخطاى فكر

ميان ٣:٨) و با آن طبيعتى در ميان ما آمد (رو«در شبيه جسم گنـاه»كه او 
ميتل اين عموى داشت، اما طبيعت و ذات او مشموزيست كه هر كس ديگر

دد. طبيعت انسانى و طبيعـت گـنـاه دو مـورد نبون ذات او گناه)آلـود، چونبـو
ىامى طبيعت انسان نيست، بلكه عـنـصـرادف نيستند. گناه، عنصـر الـزمتر

دندن گناه آفريد. آنها انسان كامل بوا بدوا رده شده است. خدا آدم و حوافزو
ان آدم آخر آمد با طبيعتى انسانىقتى عيسى به عنو گناهكار شدند. وًلى بعداو

ل، بى)گناهخالف آدم اولى برل. ون آدم اواقعى آمد، كامل و بى)عيب همچوو و
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ى كند و اگرانست از گناه دورباقى ماند. اين، بدان معنى نيست كه او مى)تو
اى او بهدن برتكب گناه مى)شد، بلكه بدين معنى است كه گناه كرد، مرمنى)كر

د،ار بوقـرتباط خاصى كه بين طبيعت انسانى و طبيـعـت الـهـى)اش بـردليل ار
ه مى)كنيم.دى كه در ادامه بدان اشارد، مورممكن بوغير

نانچ نآ دوبن تيموـصعم زا ىثنخ ىشزرا ًافرص ىسيع ىهانگ)ىب لاح ره هب
صوصخب و ام تايبرجت مامت رد ىسيع هك ديوگ)ىم ديدج)دهع .دوب لوا مدآ رد هك
رگا هسوسو .دمآ)ىم ـبلاغ نآ رب هشيمه و دوب ميهس ،نـدش هسوسو ورملق رد
تمواقم مزلتسم هسوسو .درادن ىنعم ،دشابن هانگ بيرف اب هلباقم و شالت اب مأوت
هدش هدومزآ« نامدنوادخ هك ميناوخ)ىم ىتقو .تسا هانگ ىاه)تّيباذج لباقم رد
ـميرب)ىم ىپ ،)٤:٥١ نايناـربع( دوب »هانگ نوـدب ىلو ،ام لاثم هب ـزيچ ره رد
.دنام ىقاب هانگ)ىب نانچمه وا ىلو ،تسا ىوق و ىعقاو هانگ ىاوغا هچرگ

ادسط افر در تاريخ انكار شده و هنوز هم توًدن مسيح از گناه غالباى بوعار
سر اين است كه آن طورد. در اينجا بحث بره)هاى مختلw انكار مى)شوو گرو

نندگى كامل و بـدوا به تصور كشيده)اند، چنـان زندگى مسيـح ركه اناجيـل ز
اند ادعا كنـدآن چه كسى مى)تـوه برسد. عالوممكن به نظر مـى)رگناهى، غيـر

ده، بى)گناه است؟ ما بـهشخصى كه تا قبل از سى سالگى)اش ناشنـاخـتـه بـو
ديـم وه كراض داشتند اشارهيت مسيح اعتـرضانى كه نسبت به الـوچنين معتـر

ديم كسانى كهى منـوى مى)منائيم. ما به آنها يـادآورا يادآورد رحال نيز اين مـور
اا از او داشتند، بى)گناهى او ردند و بهترين شناخت رديك به مسيح بوبسيار نز
ن اينّسالت آشكار سه سال و نيمه او به خوبى مبيده)اند و گفتيم كه رثابت كر

د.ندگيش بى)گناه بوادعا است كه او در متام ز

بيع,ىب و رازآ,ىب و سودق« ام مظعا نهاك ناونع هب حيسم ىسيع دنوادخ
نايناربع( تسا هدش wيصوت »هديدرگ رتدنلب اهناسنا زا و هدش ادج ناهانگ زا و
هك تسا ادخ ىقالخا شزرا ،سدقت .تسا زيگنا)باجعا ىنايب نيا .)٧:٦٢
ادج و بيع)ىب و رازآ)ىب ريظن ىرگيد تارابع .دنك)ىم زيامتم شتاقولخم زا ار وا
ىهيدب ىتافص ،ناراكهانگ اب هدشن بوسحم و ىناحور ىهابت و داسف هنوگ ره زا
.دنزاس)ىم زيامتم ناسنا زا ار حيسم ىسيع هك دنشاب)ىم

«در وىشن و صريح ديگر حاكى از اين مى)باشد كه ات روبيانات و اظهار
سل پطر (اود»«هيچ گناه نكـرحنا ٥:٣) يا اينكه ل يو (اوهيچ گناه نيسـت»

ه«برنتيان ٢١:٥). مسيح م قر (دوا نشناخت»«گناه ر٢٢:٢) و ديگر اينكه او 
ىس ١٩:١). اين بيانات از زبان كسانى جارل پطرد (اوبوبى,عيب و بى,داغ» 

تباط صميمانه)اىدند و بيشتر از سه سال با او در ارندگى مى)كرشده كه با مسيح ز
دند. نـهدش ديده بوت خوا در اجتماع، بلكه در خلـودند و نه تنها عيسـى ربو

ار داشتندفى قردند كه حتت تأثير تعليمات صرديانى بود بلكه آنها يهوتنها چنين بو
ا بهه بى)گناه است. آنها به اين سادگى چنين صفـاتـى رّمبنى بر اينكه تنها يهـو

شته)هاى آنها درات و نوجيهات و تفسيـردند. توانسانى ناشناس منتسب نكـر
دشان وضع خاص خـود نيز قانع)كننده مى)باشند. بيانات آنها از مـوارساير مو

نده)ايم، چوندگى نكرا نديده)ايم و با او زات ما است كه مسيح رغير از اظهار
مينى وغم زندگى كه علـى)رعى زد، نوندگى، مسيح بـوانه آنهـا در زتفكر روز

د.ندگى خدا در آسمان بون زدنش، مقدس و ناب، چوجسمانى بو
«گناه ساخت»ً عاى صليب، شرا بر روت اين است كه خدا مسيح رّاقعيو

ا بى,عيب«خويشنت رد كه مسيح ت دارّاقعيلى اين نيز ونتيان ٢١:٥). وم قر(دو
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د، گناهان ماقتى مسيح به جاى ما مرانيان ١٤:٩). و (عبرانيد»به خدا گذر
ع فسادىد فاقد هر نوندگى و شخصيت خوبه حساب او منظور شد. او در ز

ده)اند. و ايـناث برد به ميـرالدين خونان در جهـان از ودان و زد كه متامى مـربو
د كه مريمح)القدس بوت تقديس)كننده رود، آن چنان كه ديديم ناشى از قدرمور

ت«پسر حضرست كسى نيست جـز ا اطمينان بخشيد، جنينى كه در بطـن اور
تكابن ارقا ٣٢:١). مسيح با طبيعت گناه به جهان نيامد، و بـدو (لواعلى»

دان وامى در ميان مرد آرمين ما شاهد حضور مرد. زندگى كرهيچ گناهى نيز ز
نان گناهكار جهان مى)باشد!ز

ا به خطاىانستند او ردند!) نتوان بواوهيچ)كسى حتى دشمنان مسيح (كه فر
«كيست ازه)جويانه مسيح مبنى بر اينكـه ند. ادعاى مبـارزاخالقى متهم ساز

 هيچ پاسخ مثبتى نيافت. دشمنـان او هـرد؟»م سازا به گناه ملزشما كه مـر
ااجنام او رقتى سرلى وچ به او نسبت مى)دادند، وقت يك بار اتهاماتى پوچند و

ا نيزد و شاهدان رپاى ميز محاكمه كشيدند، اتهاماتشان حالت سياسى پيدا كر
ى پيدا كند.انست خطائى در عيسى ناصران نتودند. دنياى گناهكارتطميع منو

اينكه اود براهى بـودند، فريادشان گـوش فرياد زاح شرير در حضـورقتى اروو
ست قبل از دستگير شدنشقس ٢٤:١). عيسى دراست (مر«قدوس خدا» 

ىئيس اين جهان مى,آيد و در مـن چـيـز«رانست با شهامت ادعـا كـنـد: تو
حنا ٣٠:١٤). (يود»ندار

ست،دانش پيواف به شاگرد و نه در اعتراف نكرگز به گناهى اعترعيسى هر
قا ٤:١١).(لوا ببخش» «گناهان ما رخت تا چنين دعا كنند: قتى به آنها آموو

دى ازجدان يا ناخشـنـوچكترين احساسى مـبـنـى بـر عـذاب واو هيچگـاه كـو

انستد كه مى)توى بواى چنان حس شديد داورچه او دارخويشنت نداشت. گر
دشلى در خوان تشخيص دهد، وا در ديگرى)هاى اخالقى رچكترين ناهنجاركو

د هيچگاه توبـهلى خواند، وا خوا به توبه فرتاهى نديد. او همه كـس رهيچ كو
دها و حقيقتى كه خاصل از استاندارد. كمترين نشانه)اى در او مبنى بر عدونكر

د، در حفظ هر چقدر شخص مقدس)تر شـوًالد، مشاهده نشد. معـمـواو بو
نهد عيسى اين گولى در موردد. وى مى)گـراس بيشترسود دچار وقعيت خـومو
نه)اى بها به گود. بدين جهت است كه كتاب)مقدس او رن گناه بود. او بدونبو

نتيانل قرانيان ٨:٢-٩؛ اوا نشان مى)دهد (عبرتصوير كشيده كه انسان ايده)آل ر
خى هم معتقدند كه لقبنتيان ١٨:٣؛ فيلپيان ٢١:٣). برم قر٤٥:١٥؛ دو

ديم، بيانگر كمال انسانيت او است.ه كر بدان اشارًا«پسر انسان» كه اخير
د نه تنها در گذشته بلكه درانست گناه كند؟ در اين مورلى آيا عيسى مى)توو

ش كنيم كـهاموگز نبايد فرد. هـرحال حاضر بحث)هاى زيادى شده و مى)شـو
عيسى هم خدا، هم انسان است كه در او طبيعت الهى و انسانى بى)آنكه با هم

ان بها منى)توچه صفات منتسب به يك ذات رند، متحد شده)اند. گرتلفيق شو
ند عيسى مسيح، متامىد شخصيت خداولى در مورذات ديگر نيز نسبت داد، و

سخنان و اعمال او منتسـب بـه ذات الـهـى و انـسـانـى او مـى)بـاشـد. اگـر او
قابلد كه اين غيرتكاب گناه مى)بوانست گناه كند، آنگاه پسر خدا قادر به ارمى)تو

داخت.اهيم پرتباط بين دو طبيعت در يك شخص خو به ارًتصور است. بعدا
د.اقعى بوندمان غيروسه شدن خداوسوق بدين معنى نيست كه ود فومور

لى بهمت كنـد وفان)ها مقـاوج شكن ممكن است مدتى در مقـابـل طـويك مو
 شستهًاانيتى كه ظاهـره)هاى گـردد. صخرده شده تخريب مى)گـرسوتدريج فـر
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ج)شكنى قادر بهند كه هيچ موشانى مى)شواج خروند، متحمل چنان امومنى)شو
انست گناه كند،ابر آن نيست. عيسى فقط بدين جهت كه منى)تومت در برمقاو

سه)هايى ناشناخته)اى شد كه هيچ انسانى متحمل آن نشـدهسومتحمل چنان و
اقعى كه مااند در موا ساخت كه مى)تواست. عظمت اين جتربيات از او كسى ر

انيان ١٤:٤-١٦). به ما كمك كند (عبرًسه مى)شويم، دقيقاسودچار و
ميـنـى)اشندگـى زى هست: اگر عـيـسـى در زلى در اينجا نـكـتـه ديـگـرو
تكب گناه مى)شد. مگر غير از اين است كهانست گناه كند، حال نيز مرمى)تو

انيان ٨:١٣)؟ آيا جنـات (عبـر«ديروز و امروز و تا ابداالباد همـان اسـت»او 
د؟ار شوانى استوچنان بنيان لرزانست بردانى ما مى)توجاو

Ë« ÊœuÐ ÊU�½« ÂËe1

ن گناه مسيح است كه جنات ما بنا شده است. انسانبر اساس انسانيت بدو
مد. اين جريمه مستلزدازا بپرده و او است كه بايد جريمه گناه راست كه گناه كر

اند متحملف منى)توحانى است كه انسان صرجن و عذاب جسمانى و روچنان ر
انيان ١٤:٢؛حنا ٢٧:١٢؛ اعمال ١٨:٣؛ عبرع كنيد به يوجوه رد (دوبارآن شو

د،نى انسان نيز اعمال مى)شوندگى كنو٢٢:٩). و از آجنا كه اين جريمه در ز
د، نه فقط به شكل انسان، بلكهد كه عيسى در طبيعت انسان ظاهر شوم بوالز

ط آدم،انى)هاى انسانى كه از ابتداى سقوديت)ها و ناتوبا متام ضعw)ها؛ محدو
نصيب انسان شد. بدين جهت است كه مسيح مطيع جتربه)هاى انسانى نظيـر

فاى پستى)هائى كهتيب او به ژره و در دشد. بدين ترسنگى، تشنگى و اندوگر
انيان ١٧:٢-١٨).فت (عبرد فرو راد انسان در آن افتاده بونژ

هك ىناسنا .دشـاب هانگ)ىب وا هك دـوب ىرورض لاح نيع رد ،ترـوص ره هب
ناهاـنگ هميرج دناوت)ىمن ،دهدب ار دوخ هانگ ناوات ديـاب و تسا راكهانگ شدوخ
ـهك ىسك ،ىجنايم و ىعقاو ناسنا كي اهنت .)٧:٦٢ نـايناربع( دزادرپب ار ىرگيد

ميلست هاگچيه و هدرك هبرجت ار ناسنا داژن ىاه)ىناشيرپ و اه)ىناماسبان مامت ًاصخش
،ىشيامزآ ،ىبرجت لحارم مامت دراو دوخ تبحم اب تسناوت ،هدشن ىا)هسوسو چيه
هطساو نيمه ًاقيقد حيسم ىسيع دنوادخ .دوش ىناسنا ىاه)هسوسو و تالكشم
وا هكلب ،ـنيا اهنت هن .)٥:٢-٤:٥١ ؛٨١-٢:٧١ ناـيناربع( تسا ىجنـايم اي

-٣١:٣١ انحوي ؛١١:٩٢ ىتم( مينك ىوريپ نآ زا ام ات تسا ناسنا لماك هنومن
.)١:١٢ سرطپ لوا ؛٣-٢١:١ نايناربع ؛٨-٢:٤ نايپليف ؛٧١

ى!ازاخ و چه فرف، چه فرآه اى عشق، تو چه ژر
ىجد و خلسه مملو مى)سازا با وتو دل)ها ر

فتد گرا به خوو خدا، پسر خدا، شكل فانى ما ر
تا باقى باشيم.

ستاد،شته)اى به ميان ما نفرخدا فر
مين،نه از آسمان و نه از اعماق ز

 انسانى ملبس شدlد به جامهلى خوو
و به اين دنياى گمشده آمد.

فت،اى ما در آب تعميد فرو)راو بر
د.اى ما بو مقدس)اش برlهسنگى و روزگر

اى ما به سختى جتربه شداو بر
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!سه شد، اما پيروزسواى ما به سختى واو بر

د،اى ما دعا كراو بر
ده شدسواى ما فربر

د، چه با عملچه با كالم، چه با سرو
ا.ا، بلكه ما رد را، نه خوهنوز هم مى)جويد ما ر

ان تسليم شداى ما به شريربر
شيدانى پوغو مضحك ارlد، ريشخند شد، جامهتازيانه خور

دا حتمل منوم)آور بر صليب رگ شرو مر
د.اى ما مراجنام برو سر

خاستدگان براى ما از مربر
فت.ت آسمانيش رى ملكواى ما به سوبر
ستادا فرد رح خواى ما روبر

د.ا هدايت كند، تقويت كند، و شاد سازتا ما ر

ان استاى او كه محبتش بيكربر
ش به ما داده،ا از طريق پسرو جنات ر

جالل بر خداى پدر باد
حال و تا ابداالباد

ب (١٨٢٠-١٨٨٥)ى از بنجامين وجمه شعرتر
ن ١٥ط به قرى مربوبا الهام از شعر

tAOL¼ Ë ‰UŠ È«dÐ v½U�½«

تلى خدا به صـوردند كه پسـر ازعده داده بـوديديم كه كتب عهد)عتـيـق و
گز نبايدلى هرعده حتقق يافت. واهد آمد و ديديم كه اين وانسان به ميان ما خو

ده، ومينى)اش بـوندگى زتاه ز كوlهد به دوربينديشيم كه انسانيت مسيح مـحـدو
ت داده است. اوّدش به آسمان تغيير ماهيدگان و صعوخاستنش از مربعد از بر

اى ابد انسان باقى مى)ماند.انسان است و بر

ÊUÖœd  “« Áœd= ÂUOB v½U�½«

ا چنان كه به انسان موت آمد، به «زيرنده شد:د و زد كه مراو انسانى بو
ىازدگان رنتيان ٢١:١٥). قيام از مـرل قر (اوگان شد»دانسان نيز قيامت مر

نتيان ٣٥:١٥-ل قرى است (اوك و دانش بشراتر از دراست كه ماهيت آن فر
ند عيسىستاخيز جسمانى خداود كه رد عهد)جديد تأكيد دارجو٤٤). با اين و
ًديد. و اين دقيقان گرد كه مدفواقعى، بلكه در همان جسمى بومسيح نه تنها و

ستاخيزحنا ١٩:٢-٢١). پيام رد (يوده بونكته)اى است كه مسيح از قبل بيان كر
اه براقعه)اى اعجاب)آميز و گودگان در كتب عهد)جديـد، وعيسى مسيح از مر

ىد اعجازدگان جسمانى منى)بولى اگر قيام او از مرست، وسالت اوت رّحقاني
د منى)داشت.جوندگى او وم زد تداودر مور

ايات الهام شده در كتب مقدس عهد)عتيق و عهد)جديد حاكىپيام كلى رو
ًد، اينك با همان بدنى كه قبـالُراز تأكيد بر اين حقيقت است كه انسانى كـه م
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ه، قبر خالى و كـفـننده شده است. غلطيده شدن سنگ در مـقـبـرداشت، ز
دگان در روزخاسنت مسيح از مـرخالى همه گوياى اين حقيقت مى)باشند. بر

ف،حانى صـرستاخيز او نه يك جتربـه رون اين حقيقت است كـه رّم، مبـيسو
دش ديدهانديم كه او در جسم خوده است. همچنين خوبلكه جسمانى نيز بو

ستاخيزدند و مطمئن شدند كه را ديدند و ملس كرشد، و مدت چهل روز او ر
ست همانندد، درد. بدن او قابل رويت و قابل ملس بوت دارّاقعيجسمانى او و

دن داشت.بدنى كه قبل از مر
حانى مى)پنداشتند روًا كامالستاخيز او رداشت كسانى كه رد عيسى با برخو

سانان و تر«لرزدان انيم كه شاگرقا ٣٧:٢٤-٤٣ مى)خود. در لومخالفت منو
با مضطـرا مى,بينند. به ايشـان گـفـت: چـردند كه روحـى رشده گمان بـر

اى چه در دل,هاى شما شبهات روى مى,دهد؟ دست,ها و پاهايمشديد و بر
اا مالحظه كنيد كه من خود هستم و دست بر من بگذاريد و ببينيد. زيرر

د، چنان كه مى,نگريد كه در من است.كه روح گوشت و استخوان ندار
ا بديشان نشان داد. و چون ايشانا گفت و دست,ها و پاى,هاى خود راين ر

ده، در عجب مانده بودند، به ايشان گفت: چيزهنوز از خوشى تصديق نكر
ى از ماهى بريان و از شانه عسل به وىدنى در اينجا داريد؟ پس قدرخور

د.»فته پيش ايشان بخورا گردادند، پس آن ر
د كه در آنندمان همان بدنى بوده خداوم مبنى بر اينكه بدن قيام كردليل دو

حنا ٢٧:٢٠).د (يوب شدن بود كه بدن او شامل نشانه)هاى مصلود، اين بومر
د كه بدن)هاى ما و همچنـيـناجد شاخصه خاصى بوو در عين حال آن بـدن و
اىده مسـيـح دارد. جـسـم قـيـام كـرگش فـاقـد آن بـوبدن مـسـيـح قـبـل از مـر

د. مستنداتى در كتاب)مقدس هست مبنى بر اينكهه)اى شده بوخاصيت)هاى تاز
حنا ٥:٢-ار سنگى گذشته است (يوها گشته و از ديوند ما از قيد كفن رخداو

اه ره بعد از اينكه او مقبـر٨؛ متى ١:٢٩-٢). غلطيده شدن سنگ در مـقـبـر
ج عيسى،فت! هدف اين غلطيده شدن نه به جهت خـروت گرد صورك كرتر

هاى بسته گذشت از ميان درًند ما قطعاد. خداودان بود شاگربلكه به جهت ورو
حنـا ٢٦٬١٩:٢٠). بـدن عـيـسـى بـعـد ازا مالقـات كـنـد (يـودان رتا شـاگـر

چهى كه گرد، به طورل قابل مالحظه)اى شده بوّاجد حتودگان وش از مرستاخيزر
د ود قابل تشخيض منى)بـواده مى)منو به سادگى شناخته مى)شد، اگر ارًالمعمو

قـاد (لوى ظاهر و غـايـب شـوانست به طور اعجـاب)انـگـيـزهمچنـيـن مـى)تـو
حنا ١٣:٢٠؛ ١٢٬٤:٢١).٣٦٬٣١:٢٤؛ يو

د،ده بوندمان با همان بـدن كـه در آن مـرئيم خـداوانيم بگـونه مى)تـوچگـو
تده با آن بدن قبل از قيام متفاوئيم آن بدن قيام كرخاست، و در عين حال بگوبر
نده شدن او شامـل زًفاستاخيز عيسى مـسـيـح صـرد؟ پاسخ اين اسـت كـه ربو

د. اگرح انسانى او نبو احياى جسم و روًفاستاخيز مسيح تنها صرمنى)باشد. ر
نتيان ٢٠:١٥) ول قـر (اوگان»«نوبر خوابيدا د، منى)شد او رغير از اين مى)بـو

ن كهلسيان ١٨:١؛ مكاشفه ٥:١) ناميد، چو (كوگان»داده از مر«نخست ز
دند. مسيح تنها شايسته كسبنده شده بودن زى ديگر بعد از مرقبل از او بسيار
ت و كمالح و جسم انسانى، اما با همان قدرن كه در رود، چواين عناوين بو

نده شدهنده است. بدن زاتر از آن زد خدا و حتى در سطحى فرليه)اش در نزاو
انست با همان بـدنلى مى)تـود، ومادى نبـوى و غيرجه اثيـرچه به هيـچ واو گر

حاقع يك رود. اين بـدن در وحانى داخل شـوئى دنيـاى روعد نامـرُمادى بـه ب
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طيارش هب دودحم ىلو ،دوب ىعقاو ىناسنا هچرگ ،ام دنوادخ .دوب لماك و هتفرشيپ
،ناسنا رظن زا ندوب ناهنپ ،ىنامسآ ىگدنز .دوبن شا)ىناسنا نيشيپ زيمآ)تراقح

ناگدرم زا شزيخاتسر زا دعب ام دنوادخ ىاه)هصخاش ،طيارش نيا اب بسانتم ىندب
ىنيكمتً ـافرص ىناسنا مسج رد ىناسنا قوفام ىاه)هـصخاش نيا اب وا روهظ .دوب

كنيا دوب هدرم هك ىسك هكنيا رب ىنبم ،دوب ام ندومن دعاقتم رطاخ هب هنادنمتواخس
ىناحور مه و ىنامسج رظن زا مه ىلو ،تسا ىعقاو ىناسنا مه زونه و هدش هدنز
.دوبن نيمز هب هتسباو ىناسنا رگيد وا .دشاب)ىم رت)ىلاع تاجرد هب جورع دعتسم
ماجرف هچ و ،داد ناشن ار هدش هديشخب تيناسنا ىئاهن تّيعقوم حيسم بيترت نيدب
نودب حور ىگنادواج رد هن ام .دنتخومآ)ىم مدرم هب نانوي lهفسالف هچنآ اب ىتوافتم

!دوب ميهاوخ هتفاي لالج ىندب ىاراد هكلب ،مسج
ا بهد ردگان همچنان خـوخاستنش از مـرند ما تا چهل روز پس از بـرخداو

د.نده بـود نداشـت كـه او زجودان نشان مى)داد و جاى هـيـچ بـحـثـى وشاگـر
د به دليل,هاى بسيار كه در مدت چهل روز بـرنده ظاهر كرا ز«خويشنت ر

 (اعمال امور ملكوت خدا سخن مى,گـفـت»gهايشان ظاهر مى,شـد و دربـار
دند و به سادگىقا ٥:٢٥) بو (لودن»اى باور كرفهم بر«ديردان ٣:١). شاگر

اقع همان مسيحى اسـت كـهنده مى)ديدنـد در وا كه زقانع منى)شدند. كـسـى ر
ى)ترين داليل ممكـنسط قول اجناميد كه تو شش هفته به طـوًد و تقريباده بومر

اى هيچ يك از آنانديدى بـرچكترين شك و ترمجاب شدند و ديگر جاى كـو
ستاخيز مسيح به تدريج به بهاى از دسـتانه آنها به رباقى مناند. شهادت دلير

دندده بوا كه ديده و جتربه كرانستند آنچه رن منى)تودادن جانشان متام مى)شد، چو
نده است!د، اينك باز زده بوده و مرندگى كرانكار كنند. انسانى كه ز

ندگيش اجنـام داد وى در زات بسياردند كه معجزا ديده بـوآنها اين انسان ر
نده شد، و كسىد كه زد همان كسى بورُد. انسانى كه مك منوا ترمين رسپس ز

اقعه)اىد نهائى او ود. صعود منود كه به آسمان صعونده شد، همان كسى بوكه ز
اهده خود آنها نسبت به اينكه او دو بـارد. اگر چنين مى)بـودور از نگاه آنها نبو

 «وقتى كه ايشانلى اين بارا از دست مى)دادند: ود رآمد يا نه، اطمينان خو
ا از چشمان ايشان در ربودى او رده شد، و ابرمى,نگريستند [مسيح] باال بر

فت...»و چون به سوى آسمان چشم دوخته مى,بودند، هنگامى كه او مى,ر
(اعمال ٩:١-١٠).

على اين نـوفنت نداشت، وى به «بـاال» رد پدر، نيازفنت به نزاى رمسيح بـر
ىع ديگرد. هيچ نود، منادين نيز بواقعى و قابل رويت بود ضمن اينكه وصعو

گشت، جائىد چنان تأثير مثبتى به جا منى)گذاشت. او به آسمان بـازاز صعو
د!گشت او به آسمان در هيئت يك انسان بولى بازد وكه از آجنا آمده بو

ت انسانى ما، مدت چهل روز بـادگان و در كسوده از مرند قيام كـرخداو
د كه اينك در پيشندى بود. اين همان خداوخاست منودانش نشست و برشاگر

ا مطمئن ساختاقعه آنها رئيات اين ود. متام جزد منوچشم آنها به آسمان صعو
د، انساند كـركه مسيح در آن حلظه)اى كه در پيش نگاهشان به آسمـان صـعـو

خت.ا به آنان آمـوس رش آنها پيچيد و آخريـن درد. صدائى انسانى در گـوبو
قا ٥٠:٢٤). بدنى انسانـى ازكت داد (لـود و برا ملس كردستى انسانى آنـهـا ر

د، به آسمان بـاالده بوت به جمع شدن منوا دعوهمان نقطه)اى كه عيسى آنها ر
فـت،گرا برى آمد و او ره شدند، به آجنا كـه ابـرقتى به آسمان خـيـرده شد. وبر

ا ايستاده به سوىدان جليلى چر«اى مرشته ظاهر شدند و گفتند: ناگاه دو فر
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ده شد، بازد شما به آسمان بـاال بـرانيد؟ همين عيسى كـه از نـزآسمان نگـر
 (اعمالا به سوى آسمان روانه ديديد»ى كـه او رخواهد آمد به همين طور

دند كه اينكك منوگاهى ترا با اين آد ره صعـواجنام همه آنها كو١١:١). و سر
انسانى در آسمان است.

ئى شفيع انسانها در طبيعت انسانى)اشد مرد مسيح به آسمان، صعوصعو
هن گشت بـهد شما از جانب خدا مبـر«نزد كـه دى بوى مرد. عيسى ناصـربو
دانيد... و بهات و عجايب و آياتى كه خدا در ميان شما از او صـادر گـرّقو

 (اعمال ٬٢٢:٢ ٣٣). اين يك انتقـال ازده شـد»است خدا باال بـردست ر
د مسيح به آسمانئيم كه صعـوم است بگولى الزد. ومكانى به مكان ديگر بـو

ّلى مسيح مى)باشد، آن چنان كه اين حتوى از طبيعت بشرل عظيم)ترّشامل حتو
د مسيحستاخيز مسيح و متعاقب آن صعـوفت. رستاخيز خويش اجنام گردر ر

لى اينك طبيعت انسانى او ملبسدن او نكاست. وى از آدم بوبه آسمان، چيز
 متناسب با حيات آسمانى شـد. او هـمـانًت جالل آسمانى و كامـالّبه متامـي

لى اينك در باالتريند. و بوًه بشر است كه قبـالعيسى است. او همان انـداز
ت آن جاللىّمين داشت، متاميى زجه جالل يافته است. جاللى كه او بر رودر

دش بهلى اينك پس از صعود. ود پدر داشت، نبوكه قبل از آفرينش جهان نز
ت«باالتر از هر رياست و قدرآسمان در هيئت انسانى، به آن جالل كامل و به 

ت و سلطنت و هر نامى كه خوانده مى,شود، نه در اين عالم فقط بلكهّو قو
سيد. (افسسيان ٢١:١) ردر عالم آينده نيز»

U  rEŽ« s¼U=

ند عيسى مسيـح اسـت.شخص ايمان)دار مشتاق تعمق در جـالل خـداو
ا مى,گويم بعد از ايـن«شمـا رد به دشمنانش گفـت: قتى او در ميان ما بـوو

هاى آسمانت نشسته، بر ابرّاست قوا خواهيد ديد كه بر دست رپسر انسان ر
ا مى)گويد، (متى ٦٤:٢٦). فهميدن اينكه، كسى كه اين سخنـان رمى,آيد»

ى است! استيفانع اعجاب)انگيزضوسيده، مود راينك به آن جالل و تعالى خو
ا به همين طور در جالل آسمانى)اش ديدند (اعمال ٥٦:٧؛ ٤:٩-لس او رو پو

ا مى)دادند (اعمال ٣٣:٢-ت او رجد بسيار بشارنه با والن به همين گوسو٦). ر
ميانه از او سخن مى)گويند (روالن به همين شيوسوساالت ر٣٦؛ ٣١:٥). ر

س ٢٢:٣). در آخرينل پطرانيـان ٧:٢-٨؛ او٩:١٤؛ فيلپيان ٩:٢؛ عبـر
كتاب كالم خدا او به همين چشم ديده شده است (پيدايش ٢١:٣؛ ١:٢٢).

د، حال و تا ابداالبادل كرجه انسانى نزوانسانى كه بر صليب تا پست)ترين در
انيان ١٢:١٠). (عبراست خدا نشسته است»«دست ربه 

ليهست روظنم هب تسا ىهيبشت »ادخ تسار تسد« حالطصا هك تسا ىهيدب
ىظفللا)ـتحت تروص هب ار نآ دياـبن و اهناسنا ناوتـان ناهذا طسوت تـقيقح كرد
رـومزم زا هدمآـرب ًاعطق ـهتفر راك هب ـهك ىبـيترت نيـمه اب حالطصا ـنيا .دومن كرد
وت زاـدنا,ىاپ ار تنانـمشد ات نيشـنب نم تسار تسد هب« :ـدشاب)ىم ٠١١:١
.)٩:٢١ ناهاشداپ لوا( دوب راختفا هناشن هاشداپ تسار تسد هب نتسشن ».مزاس

.تسا ردپ فرط زا ـاسيلك و تانئاك رب ىـتباين تيمكاح ىنـعم هب حالطصا نيا
هب شدوعص رد ـىلو ،هتشاد تّيمكـاح ناهج رب ادخ ـىلزا رسپ ناونع هب ـحيسم
.دومن زاغآ ،لماك ناسنا مه نآ ىناسنا توسك رد ار تيرومأم نيا نامسآ
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ِنداست خدا» حاكى از اين نيـسـت كـه خـداونشسنت مسيـح «بـه دسـت ر
سيدهد كننده به آسمان، اينك به پايان مأموريتش ردگان و صعوخاسته از مربر

ى در ذهن داشته باشيـمگز نبايد از او چنين تصويـرو در آجنا مى)آسايد. ما هر
ت و سلطنت و جالل الهىا)كننده منفعل قـدرن تنها اجرمبنى بر اينكه او اكنـو
ى است كه خـداىل كاراسطه مشغوان نايـب و و به عنوًاست، بلكه او عمـال

ده است.پدر به او سپر
ست.د شخصيت اوهاى مسيح نيست، بلكه در مور كارlهاين كتاب دربار

د، ممكـنى غير از اين بوجه داشته باشيم اگر او چيزبه هر حال مهم است تو
 درًصاد مخصـوا كه اينك اجنام مى)دهد، اجنام دهد. ايـن مـورهائى رد كـارنبو

ند عيسى مسيح بعدسالت كهانت اعظمى او مصداق پيدا مى)كند. اگر خداور
د.انست كاهن اعظم ما شود، منى)تودش به آسمان ديگر انسان منى)بواز صعو

مان اين است كـه اوئيم مسيح كاهن اعظم ماست، مـنـظـورقتى مى)گـوو
دها در قالب قربانى كافى و بسنده به جهت بخشـود ر قربانى كامل خـوًامستمر

ش مستمر مااى پذيرسط خداى پدر و مبنائى بـران توش گناهكارشدن و آمرز
اند.فته شدن دعاهايمان و خدمامتان، مـى)گـذردر پيشگاه تخت خدا و پـذيـر

ساطت ما با خدا صحبتانست بدين طريق به ود، منى)تواگر مسيح انسان نبو
«خدا واحد استا تسلى مى)دهد اين است كه ه ما ركند. حقيقتى كه هر روز

و در ميان خدا و انسان يك متوسطى (واسطه,اى) است، يعنى انسانى كـه
د،دش خدا نبوس ٥:٢). اگر مياجنى ما خوتاول تيمو (اومسيح عيسى باشد»

سط خدا، تضمين منايد؟ و اگر مياجنىا توفته شدن ما رانست پذيرنه مى)توچگو
انست مناينده ما باشد؟نه مى)تود، چگوما انسان نبو

ند اين است كه استداللى ساده نيست. اقتضاى خداوًفااين نكته اخير صر
«از ميان انسـانساطت انسان با خدا صحبت مى)كند مى)بـايـد هر كسى بـه و

ج ٬٩:٢٨ ٬١٢ ٢٩٬٢١).انيان ١:٥؛ ر.ك خـرو باشد (عبرفته شده»گر
فته است،ا به عهده گر كسانى باشد كه منايندگـى آنـان رlهمراو مى)بايست در ز

انستى منى)تـواقعى باشد. مسيح به هيچ طريق ديگـرن آنان انسان ويعنى چو
انيان ٢:٥)، مگر اينكه انسانـى (عبراهان ماليمت كند»«با جاهالن و گمـر

ى ازد كه عارت كه تنها كسى از ميان متام كاهنان بون آنان باشد. با اين تفاوچو
دانى تنهاجد بسيار اعالم مى)كنند كه اين امتياز جاود. كتب مقدس با وگناه بو

طانيان ١:٥-٩). كل الهيات مربوند عيسى مسيح است (عبرمختص به خداو
انيان مى)بينـيـم،سالت كهانت اعظمى مسيح آن چنان كه در نامـه بـه عـبـربه ر

ار است.دن مسيح استواساس انسان بوبر
ا بها حمايت و كمك كند، زيرسه مى)شويم، او قادر است ما رسوقتى وو

ا مى)داند و مى)داند به كجا مى)رويم. او احساسات انسانـىستى افكار ما ردر
ندگىا هيچ جتربه)اى در زدى مى)كند، زيرا مى)فهمد و با ضعw)هاى ما همدرما ر
سه گناهسـود كه بر او نگذشته باشد، با اين استثنا كه او تسليـم ود ندارجوما و

انيانمايد (عبرا مدد فرم شد، ما را كند و هر گاه الزاند با ما مدارنشد. او مى)تو
 بر اساس اين حقيقـتًفـادى او با ما صر١٤:٢-١٧؛ ١٤:٤-١٦). همـدر

«عيسى مسيحدش انسان است: ا مى)داند. او خودن رنيست كه معنى انسان بو
انيان ٨:١٣)، انسانى كه يك (عبرديروز و امروز و تا ابداالباد همان است»

انيان ٢٥:٧). (عبرا بنمايد»نده است تا شفاعت ما ر زً«دائماد و بار مر
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فته،چه اينك مسيح به آسمان رگر
مين است،ان زادرچشمش در پى بر

سهيم در طبيعت انسان
گاه به ضعw)هاى ما.و آ

نده استجنات دهنده ما ز
ا مى)داند،دهاى ما رو در

دا به ياد دارو در آسمان هنوز ما ر
جن)ها و گريه)هايش.با اشك)ها و ر

د غم)ها، شريك استمر
ا مى)شكنددى كه دل)هاى ما ردر هر در
دى مى)كنده)هاى ما همدرو با اندو

امش مى)بخشد.دمندان آرو به در

اينك با شهامت در پيش تخت او
ضه مى)داريما عرد رجن)هاى خور

ا طالبيمت آسمانى رو قدر
ا مدد كند.تا در ساعات شرير ما ر

دى اسكاتلندى (١٧٨١)جمه سروتر

g¹uš —uNþ —œ ÊU�½«

در آسمان، جائى كه از ديدگان ما پنهان است، عيساى مسيـح انـسـان،
ئى نيست.لى هميشه هم نامرا دنبال مى)كند. ود رسالت كهانت اعظمى خور

ستداى ما اعالم شده بود مى,فرا كه از اول بر«عيسى مسيح راجنام خدا سر
د تا معاد همه چيز كه خدا از بدو عالم بـها بپذيركه مى,بايد آسمـان او ر

 (اعمـال ٢٠:٣-٢١).زبان جميع انبياى مقدس خود، از آن اخبـار منـود»
ت خود ظهور خواهد منود»ّشتگان قو«عيسى خداوند از آسمان با فرسپس 

ا خواهدها مى,آيد و هر چشمـى او ر«اينك با ابـرنيكيـان ٧:١). م تسالو(دو
اى وى خواهنـددند و متامى امت,هاى جهـان بـره زا نيزديد و آنانى كـه او ر

 (مكاشفه ٧:١).ناليد، بلى! آمين»
د. فقط تعـداداهد بود او به آسمان خوه)تر از صعوم مسيح باشكوآمدن دو

گشتلى متامى بشريت شاهد بـازا به آسمان ديدند، ود او راقعه صعواندكى و
شته شهادت دادند،د مسيح به آسمان فقط دو فرد. در روز صعواهند بواو خو

اهند آمد.اه او خوشتگان در آسمان همرم مسيح متام فرلى در هنگام آمدن دوو
اهدد او به آسمان خوعكس صعوست برگشت مجدد مسيح درتيب بازبدين تر

ئيـس «با صدا و بـا آواز رفنت به آسـمـانند ما به جاى بـاال رد. آنگـاه خـداوبو
نيكـيـانل تسالـو (اول خواهد شـد»شتگان و با صور خـدا از آسـمـان نـازفر

ق«همچنان كه برد ها پنهان شوند ما به جاى اينكه در ابر١٦:٤). آنگاه خداو
اهد (متى ٢٧:٢٤) ظاهر خوب ظاهر مى,شود»ق ساطع شده، تا به مغراز مشر

د:اهد بوج مسيح خـواقعه عروشتگان در و فرlعدهشد. ظهور او حتقق كامل و
ده شد، باز خواهد آمد به هميند شما به آسمان باال بر«همين عيسى كه از نز

 (اعمال ١١:١).ا به سوى آسمان روانه ديديد»ى كه او رطور
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فـاقّاقعه اگر امروز اتشن است كـه آن وند! رو خداوِدهمين عيسـى! خـو
ار سال پيش به آسمان دو هزًد كه تقريبااهد بوبيفتد حاكى از آمدن شخصى خو

حنا ٣:١٤؛(يو«باز مى,آيم» عده داد د. همان «خدا-انسان» كـه ود كرصعو
دشتگان در هنگام صعـود. فراهد كرفا خـود و خوlعدهمكاشفه ٧:٢٢)، بـه و

گشتشت مسيح در هنگام بازّلس از هوياحتى كه پومسيح به آسمان با همان صر
تّاقعيدند. وه نكرنيكيان سخن گفته، به هويت الهـى)اش اشـارم تسالودر دو

لى روزد. واهد بوس ١٢:٣) خوم پطر(دو«روز خدا» اين است كه ظهور او 
د (متى ٣٧:٢٤). كسى كهاهد بو نيز خو«ظهور پسر انسان»ظهور او، روز 

است خدا نشسته انساند، كسى كه اينك به دسـت رفت انسان بواز ميان ما ر
د.اهد بوناپذير و انسان خواهد آمد، عيسى مسيح تغييراست و كسى كه خو

 است كه آمدن مسيح جسمانى و قابل رويتّعهد)جديد در اين نكته مصر
(فيلپيان«بدن مجيد او» اقعه عظيم آمده است كـه د. در بيان اين واهد بوخو

اهد شدنيكيان ١٦:٤) شنيده خول تسالو٢١:٣) ديده شده و «صداى» او (او
حنال يو (اوا چنانكه هست خواهيم ديـد» «او رى مى)كند كـهو به ما يادآور

انيانلسيان ٤:٣؛ عبـرد (كوى است كه او «ظاهر» مى)شـو٢:٣). و اين روز
«در هنگامى است كه عيسى٢٨:٩). اين «جتلى جالل» (تيطس ١٣:٢) 

نيكيانم تسالـو (دوشتگان خود ظهور خواهد منـود»خداوند از آسمان با فـر
ت (مكاشفه ٧:١). عهد)جديد بشارا خواهد ديد»«هر چشمى او ر٧:١) و 

ده است.ئى صحبت كرا به ما نداده و نه از آمدن شخصى نامرحانى رى روظهور
گشتى قابلاهد گشت، بـازفت، باز خوند عيسى مسيح كه از ميان مـا رخداو

رويت و جسمانى.

احنا ٢٨:٥-٢٩ رج در يو مندرlعـدهند ما بالفاصله پس از آمدنش وخداو
ا ساعتى مى,آيد كـه در«و از اين تعجب مكنيد زيراهد بخشيد: حتقق خو

ا خواهند شنيد و بيرونآن جميع كسانى كه در قبور مى,باشند، آواز او ر
اى قيامت حيات و هر كه اعمال بدد برخواهند آمد، هر كه اعمال نيكو كر

ى.»د به جهت قيامت داوركر
م مسيح در انسانيتى مبنى بر تداوى)تردگان از قبر، دليل قون آمدن مربيرو

چه ما در همان بدن)هائى كه در آن دفن شديم ازاست. عهد)جديد مى)گويد گر
نتيـانل قراهنـد شـد (اول خووّلى اين بدن)هـا مـتـحاهيم خاسـت، وخـوقبر بـر

ان،٥١:١٥-٥٢؛ فيلپيان ٢١:٣). دليلش اين است كه بدن)هاى ايمان)دار
انستاخيز بدن)هاى ايمـان)دارند و راعضاى مسيح مى)باشند و به او تعـلـق دار

ا تبديل خواهد«شكل بدن ذليل ما رد: او اهد بوستاخيز مسيح خون رهمچو
ت خود كه همهّحسب عمل قوت بدن مجيد او مصور شود، برمنود تا به صور

 ما، درlدهند قيام كر (فيلپيان ٢١:٣). اگر خداوداند»ا مطيع خود بگرچيز ر
مى نداشتند.د، اين كلمات مفهودگان انسان منى)بوخاستنش از مربر

انىنده شده و هم ايمان)داران زسپس عهد)جديد به ما مى)گويد هم ايمان)دار
ها ربوده خواهيم شد تا خداوند«در ابرنده هستند جعت مسيح زمان ركه در ز

ندد خداونيكيان ١٧:٤). در آجنا و گرل تسالو (اوا در هوا استقبال كنيم»ر
د، بلكه اين مائيم كهاهد بود. او در همه جا نخواهد بويك جتمع جسمانى خو

ست، تا به مكانى كهم اوم حضور قود او جمع مى)شويم و اين مستلز گرًجسما
اىاند داشته باشد جز اينكه مسيح دارمى مى)توند. و اين چه مفهواو هست برو

اند در آنطبيعت انسانى است و تنها در اين طبيعت انسانى اسـت كـه مـى)تـو
احد در يك جا باشد؟و
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ىناسنا وا .دوب دهاوخ ناـسنا »رخآ زور« رد ىتح نانچـمه ام دنوادخ
ندمآدرگ .درك دهاوخ ىرواد ار ناهج ،ناگدرم زا شنتساخرب زا دعب هك تسا
زا ار اهزب هك ىناـبش دننام اهناـسنا ندومن ادج و وا نوماريپ اه)ـتلم و اه)موق
.)٢٣-٥٢:١٣ ىتم( تسا »ناسنا رسپ« تلاسر ،دنك)ىم ادج اهدنفسوگ
اريز« دـينازيخرب ناگدـرم زا ار وا ادخ هك تسا ىسك نـامه ًاقيقد نـاسنا نيا
ىرواد فـاصنا هب ار نوـكسم عبر نآ رد ـهك دومرف ررـقم ار ىزور ]ادخ[

وا هكنيا هب داد ليلد ار همه و دومرف نيعم هك ىدرم نآ هب دومن دهاوخ
لامعا ؛٥:٢٢ انحوي ك.ر زين ؛٧١:١٣ لامعا( »دينازيخرب ناگدرم زا ار
ـهب قلـعتم ًاتاذ نـاهج ـرب ىرواد راخـتفا .)٤:١ سواتوـميت مود ؛٠١:٢٤
ىور رب ىتح ،حيسم تعاطا شاداپ ناونع هب ار راختفا نيا ادخ و تسادخ
ناـسنا رسپ بلاق رد ات هداد وا ـهب شيدنلبرس زا ـىشخب ناونع هب و ـبيلص
لاح نيع رد و .)٠١-٢:٩ نـايپليف ؛٥:٧٢ انحوي( ـديامن ىرواد ار ناهج
،ناسناِ حيسم ىاسيع ىزارفارس .دشاب)ىم ام كاردا ىاروام هك تسا ّىرس
مخ ،دراد ار ىسيع مان هك ىسك لباقم رد ىئوناز ره هك ىتقو »رخآ زور« رد
دهاوخ دوخ ىالعا دح هب ،دنك)ىم رارقا وا ىدنوادخ هب ىنابز ره و دوش)ىم
.)١١-٢:٠١ نايپليف( ديسر

قتىاهد شـد. ودى غير از انسان نخوجوند عيسى مسيح هيچگاه موخداو
ا همچنانفت، اين طبيعت رد گره به خوا در بطن مريم باكراو طبيعت انسانى ما ر

تباط با نام انسانيـشن قطع اراند بدوده و مى)كند. او هيچگاه منـى)تـوحفظ منو
فنظرد صرت انسانى خوّن اينكه «پسر انسان» باشد، از هوييعنى عيسى، و بدو

د بـهّن ما مقـيدگان، ديگـر چـوخاستنش از مـركند. عيسى مسـيـح پـس از بـر

دن همچنين انسان بوlمهلى از صفات الزد. ومينى نبوندگى زديت)هاى زمحدو
ندگىا اندكى به كنار بكشيم و نگاهى به زده رانستيم پرد. اگر مى)تودار بوخوربر

ا«اينك آسمان رديم: آسمانى بيندازيم، هم)صدا با استيفان شهيد فرياد مى)ز
 (اعمالاست خدا ايستاده مى,بـيـنـم»ا به دست رگشاده و پسر انـسـان ر

ه)اى ابدى است.٥٦:٧). و اين منظر

ست نداشتند؟ا دوآيا تو به نسلى عشق ورزيدى كه تو ر
دى؟ا به آسمان برآيا تو سيماى انسانى ر

ئى؟د مى)جوئى كه با صداى انسان داد خواين تو
ند نسل انسانى؟ئى كه خويشاوآيا اين تو

ب من، اما نه!ند محبوآه... اى خدا، اى خويشاو
گ!ه پس از مرد با ديدگان باشكوآه... اى مر

دا پيموار ما راه ناهموپاهاى چه كسى ر
كشيد.و لب)هاى چه كسى آه انسانى بر

ست،با آن شباهتى كه از آن من و تو
ستتى كه در من و توّبا آن مني

خشانىبا آن آسمانى كه در آن در
انى.ا بداجنا مى)خوان رو ما گناهكار
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اى عدالت،سرت ابدى در سربا سكو
خت بى)ثمر،گاهى از دربا آ

ل،با تاريكى، با موريانه، با تاو
ان.ا بخوان، التماس مى)كنم، مرا بخومر

ا به دور افكنده ربيا، اين قلب يخ ز
م كند.غ كاذب گرا در فرود رپيش از آنكه خو

ا نديدهمينى)ات رهاى زگز روزمگذار چشمانى كه هر
ا از دست دهد!هاى آسمانى)ات رروز

جين اينگلو (١٨٢٠-١٨٩٧)
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اقعى و همچنين انسانند عيسى مسيح، خداى وتا به اينجا ديديم كه خداو
ن گناه ظاهراء)الطبيعى در كالبد انسان، اما بدواقعى است كه به طريقى ماورو

ع كه او بـاضواهيم نگاهى داشته باشيم بـر ايـن مـوشد. در اين فصل مـى)خـو
لى يك شخص مى)باشد.دى كه خدا - انسان است، وجوو

ÊËb�1U= È«—uý

ن، يكى ازاى كالسدوه به شورع اين مبحث اشـاراى شروبهترين نقطه بـر
م تاريخ مسيحيت،ل و دون اواهاى كليسائى است. در قـرقديمى)ترين شـور

كز بر دفاع در مقابل ضديت)هاىمن، متمردان مؤنان و مراهتمام كليسا اعم از ز
م، ضديت)هاى آنها اندكـىم و چهارن سول قرود. در طوستان بوشديد بت)پر

د.ه تثليث منوكز بر انهدام آمـوزا متمـرد رد و شيطان متام سعى خـوكش منوفرو
د كه حملهده بواست نكرا رد ر پشت خوًهنوز كليسا از اين حمله شيطان كامال

ع شد. در فصل نهم همين كتاب بـهه شخص مسيح شروى بر ضد آموزديگر
د.اهيم كـره خـودند، اشاره قد علـم منـوق احلادى كه در ايـن دوره)اى از فـرپار

د كهد كه در سايه همين حمـالت بـوجه به اين نكته گفته شـوكافى است با تـو
ه شخص مسيحن در ٤٥١ ميالدى به تعريw آمـوزاى كالسدوكليسا در شـور

ى درش)هاى تفسـيـراع رون شاهـد انـون بر يـك قـره)اى افزوداخت كـه دورپـر

ائه شد كـه درسمى ارچوبـى راجنام چهارلى سـرد. وداده)هاى كتاب)مقدس بـو
فيق يافت.ب عليه تعليم حياتى كالم خدا، تودفاع بر ضد تفاسير مخر

انيد در ضميمـها مى)تون راى كالسـدوبخش اصلى «تعريw ايمـان» شـور
جه داشته باشيم كه تعريـwلى بايد تـو يك اين كتاب مالحظه كنيـد، وlهشمار
د كه در عيسى «دوكز بر اين حقيقت بون از ايمان مسيحى متمراى كالسدوشور

د كه بهد دارجوت وّهيت و انسانـيطبيعت كامل، دو طبيعت متمايز يعنـى الـو
كيب،ن تغيير، ترطريقى جدائى)ناپذير، در يك شخص متحد شده)اند، بدو

ديد:ست)منيستر در سال ١٦٤٦ تلخـيـص گـريا تداخل» كه در اعتقادنـامـه و
لى او دو «شخص» نيست.اى دو طبيعت است وند ما عيسى مسيح دار«خداو

ظ و مختص به يك «شخص»اص عجيب هر كدام از اين دو طبيعت محفوخو
مى)باشند و نه منقسم شده بين دو شخص، بلكه متعلق به يك شـخـص و او

ند عيسى مسيح است.» خدا، خداوlهمان پسر ابدى خدا و كلمه
ا متعجب كندد نبايد ما رد و اين مورايانه بو منفى)گرًن عمدتال كالسدوموفر

د.ايانه بـوابر ديدگاه)هاى بدعـت)گـرا دفاع از كليسا در بـرن كه هدف شـورچو
ط بـهد كه كتب مقدس به تعاليم مربـوتى سيستماتيك اعـالم منـوا به صورشور

نداشته)اند.از براى تشريح اين رلى هيچ گامى برداخته)اند، وشخص مسيح پر
لى و طبيعى قابل تعريwاز به طريق معموا كه رالبته اين نكته)اى بديهى است چر

د،ه منود شخص مسيح اشـارا تنها به تعليم كتاب)مقدس در مـورنيست. شور
ند عيسى مسيـح،لى فكر انسانى قادر به فهميدن اين تعليم نيـسـت. خـداوو

خدا و انسان در يك «شخص» است.
د مبنى بر اينكه پسرگ ديده مى)شون، حقيقتى بزراى كالسدودر بيانيه شور

گز بدان معنى نيست كه عيساىفت و اين هرد گرا بر خولى خدا انسانيت ما راز

 �∑ �
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ن)ها گذشت و عقايد و بيانات جديـدى درسيده باشد. قرهيـت رانسان به الو
اج يافته و سپسنامه)ها و تعاليم دينى پيدا شدند و مدتى روارقالب آئين)ها، اقر

اىاتر از بيانيه شـورگز قدمى فرده شدند. كليسا نيز هـرشى سپراموبه دست فر
اىسط شورنداشت. اصلى كه طى سه هفته در اكتبر سال ٤٥١ تون بركالسدو

ان بهترين تعريw ايمان مسيحى بـاقـى مـانـدهديد به عنـون تدوين گركالسـدو
ا قانع كنيم كه آيا اين بيانيه تعـريـwد رلى اينك ما نياز داريم كـه خـواست. و

ديwى در رد مسيح است، يا اينكـه چـيـزاقعى تعليم كتاب)مـقـدس در مـورو
الهيات ساخته فكر اسقفان سال ٦٣٠ ميالدى است؟

 UŠöDQ« všdÐ n¹dFð

ق بيـنك كنيم، مگر اينكه فـرستى درا به درن رانيم بيانيه كالسـدوما منى)تو
ا بدانيم.اصطالحات «طبيعت» و «شخص» ر

د با هم جمعجب ايجاد يك چيز مى)شوا كه موم رقتى متام كيفيت)هاى الزو
ما در اختيار داريم. طبيعت انسانى مستلزاقع «طبيعت» آن چيز رمى)كنيم، در و

م واد شيميايى الزكب از مواقعى باشد، اندامى مراى جسم واين است كه دار
آن، عاملى خدادادىه برا تشكيل مى)دهد. عالوت اندام رّگانيك كه كليتيبى ارتر

ا «جـان»ك ببخشد و مـا آن رندگى و حتـرم است تا به اين انـدام زئى الزو نامـر
د و هنوز هماى چنين طبيعتى بومى)ناميم. همان طور كه ديديم مسيح نيز دار

اى طبيعت الهى است و اين بدين معنـىد. او همچنين دارا داراين طبيعـت ر
قابل تفكيك است. بـهد غيـرجواى متام صفات الهى در يـك واست كه او دار

ى و تقدس نيست، بلكهناپذيـردانگى، تغييركيبى از جـاوكالمى ديگر، او تر

د وجو وlمها كه الزى و تقدس است. آنچه رناپذيردانگى، تغييرت او جاوّمتامي
ند ما هستى الهى است در اختيار خـداوlمهآنچه الزهستى انسانى است، و هر

مانه مى)كنيم، منظـورقتى به دو «طبيعت» اشارد و هسـت. وعيسى مسيح بو
همين است.

ده شده كهى افزولى منظور از «شخص» اين است كه بر «طبيعت» چيـزو
اى يك ساختار شيميائى يكسـان ما انسانهـا دارlديت مى)بخشد. همـهبه آن فر

ت مى)باشند. اعضاى ما مانندهستيم و بدن)هائى كه از نظر شكل با هم متفاو
لى هيچ انسانى،ه و شكل آنها است. ود تنها در اندازجوت موهم است و تفاو

ت است. هران متفاواقعى هر كس با ديگـرديت» وى نيست، «فرانسان ديگر
عه)اى از كيفيت)هـاىدى است. انسان تنها مجمواى يك ذات فرشخصى دار

لمول اعمال خويش است. فرت تعقل و مسئواى قدرحياتى نيست، بلكه دار
دن و انسانامات خدا بواجد متام الزچه عيسى ون تعليم مى)دهد كه اگركالسدو

اقعى در شخص خداديت» ولى فقط يك عيسى است. دو «فردن است، وبو
س» در بطند. طبيعت الهى مسيح تا حلظه)اى كه «آن قدود ندارجو- انسان و

د كه «شخـص»ده، و از آجنا بولى بـوفت، هستى مستـقـل و ازمريم شكل گـر
د.لى خدا بواى طبيعت الهى شد كه از آن پسر ازدار

ده، بلكـه ازدى مستقل نبـوجوگز وبه هر حال طبيعت انسانى مسـيـح هـر
دهآميز و پايدار با طبيعـت الـهـى او بـوارفنت در يك احتاد اسـرابتداى شكل گـر

دى پسرجوت وّاقعيدى خدا - انسان، همان وجـوت وّاقعياست. اين يعنى و
ده است. مسيح در بطن مريم صاحب طبيعتىفتنش بولى خدا قبل از جسم گراز

د. متجلىفنت هميشگى بـولى همچنان انسان ماند. جسـم گـرده شد، وافزو



د. بازشدن در يك «شخص» با حفظ آنچه متعلق به خدا و متعلق به انسان بو
ند عيسى مسيح، خدا و انسان است در يك «شخص».ئيم: خداوهم مى)گو

dðÅoOBœ vH¹dFð

ءتفاهماتع نگاه كنيم، به اين اميد كه سوضوحال كمى دقيق)تر به كل مو
ند عيسى مسيح يك «شخص» است. شخصى كه او اينكند. خداوفع شور

قابل تغيير و پسر غيرlده يعنى كلمههست، همان شخصى است كه هميشه بو
د كه شخصيت جنات دهنده ما فـقـطست نيست گفته شـولـى درلى خدا. واز

فنت پسر خدا به او يك شخصيت پيچيده داده، شخصيتىالهى است. جسم گر
با دو طبيعت. او خدا - انسان است.

جباى طبيعت انسانى است، موند عيسى مسيح دارت كه خداوّاقعياين و
فت تاد گر ابدى» شخصيت انسانى به خـوlانسان شدن او نشده است. «كلمه

دا به خـود داشته باشد. او فقط طبيعت انـسـانـى رجودو طبيعت در مسـيـح و
 پسر ابدىً گناهكار مى)باشيـم، او ذاتـاًقعيتى كه ما ذاتـافت. در همان مـوگر

خدا است.
ستى از كتب الهياتى معتبر آمده، درى ديگر آن چنان كه در بسياراز سو

د كه طبيعت انسانى مسيح، فاقد شخصـيـت اسـت. در ايـننيست گفته شـو
ديت»د يك «فرجـولى وى شده، وكتب صحبت از بدن و جان عيسـى نـاصـر

دى مستقـل ازجوگز وديده است. طبيعت انسانى مسيح هـرانسانى تأئيد نگـر
ديت»م نيست كه اين طبيعت انسانى فاقد «فـرلى بدين مفهـوده، ودش نبوخو

ده باشد.انسانى بو

ش در احتاد كامل بـاديت» انسانى از آغازم ساده آن اين است كه «فـرمفهو
ان اينده و هيچگاه جدا از او نزيسته است. مى)تـولى خدا بوديت» پسر از«فر
ديت» انسانى از همان ابتداى شـكـلتيب هم گفت كه «فـرا بدين تـرع رضومو
دهف گفته است: «بى)پركوئيس برفتنش در او جذب شده، همان طور كه لوگر

د.ى از شخصيت نبواى يك حلظه عارئيم، طبيعت انسانى مسيح حتى بربگو
ا در ذات انسانى وس (عقل كل، منشاء آفرينش) آن طبيعـت انـسـانـى رگولو

سگوفت. حيات شخصى طبيعت انسانى ريشه در شخص لـوشخصى پذير
اى شخصيت است.»د، و در آن داردار

د.جه نامتام و ناقص نبوهمچنين گفتيم كه طبيعت انسانى مسيح، به هيچ و
د. آن طبيعـت،ندگى انسانى در او كـم نـبـواى زم برهيچ يك از كيفـيـات الز

د. البته نه بدين معـنـا كـها در شخص پسر خدا يافتـه بـود رت و ذات خـوّديفر
مه كيفيات الزlهمراده در زگاهى و ار انسانى نباشد. آlادهگاهى و اراى آمسيح دار

ندگى كنـد.انست زاده منى)توگاهـى و ارن آطبيعت انسانى است. مسيح بـدو
د و همگاهى بواى آى او از طبيعت كامل انسانى يعنى اينكه او هم داردارخوربر

اده.اى اردار
 آخر تأمل مى)كنيمlى اين جملهسد، رواگر آنچه گفتيم پيچيده به نظر مى)ر

اى طبيعـتل دارئيم كه شخص الهى كه از ازا دريابيم. ما مى)گـوتا معنى آن ر
اى هر دو طبيعـتفت و اينـك دارد پذيرا به خـوده، طبيعت انسانـى رالهى بـو

قابل متمايز، قابل تشخيص، غـيـرًاست، در حالى كه اين دو طبيعت كامـال
تبديل و كامل مى)باشند.
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د دو طبيعت در يك شخص، بيش از آن مشكل است كه زبانجو وlهآموز
ك آن باشند. ما ازده ما قادر به بيان و درط كرد و سقوانسانى ما و عقل محدو

ا هيچ شباهت واك ما است، زيره ادرّى قواسوتى صحبت مى)كنيم كه فرّاقعيو
افته)ايم، نه بدين دليل كه آن را پذيرلى ما آن راى آن متصور نيست. وقياسى بر

شن كالمده)ايم، بلكه بدين سبب كه تعليم رور پيدا كرّفهميده)ايم يا در آن تبح
ا باور كند،اند اين حقيـقـت رده است. هيچ كس منى)تـوا متقاعد منـوخدا ما ر

ده خدا بر انسان آشكار منوِدداند كه خوا مطيع مكاشفه)اى بگرد رمگر اينكه خو
د؟دازه)اى مى)پرنه به بيان چنين آموزلى كتاب)مقدس چگواست. و

ل اينكـهائه داده است: اوص ارشته تعليم در اين خصوكتاب)مقدس سه ر
د دو شخـصـيـت درجونه نشانـه)اى مـبـنـى بـر وگـوكتاب)مـقـدس در دادن هـر

 ماlده است. اگر جنات دهنـدهى كرددار خوًندمان عيسى مسيح، كـامـالخداو
ا دره)اى مبنى بر آن ر انتظار داشتيم كه اشارًد، طبعااى دو شخصيت مى)بودار

 در كتاب)مقدس پـيـداًه)اى مطلـقـالى چنين اشـاركتب مقدس پيـدا كـنـيـم. و
شته شده مشاهدهندمان عيسى مسيح نو خداوlهد. در هر آنچه كه در بارمنى)شو
د او حتى يك كلمه و يك كار اجنام نداده و هيچ حقيقتى به او نـسـبـتمى)شو

د ازچه او خـود دو شخصيت در او بـاشـد. گـرجـوداده نشده كه داللـت بـر و
دپائى در هيچ جاى كتاب)مقدسد، اما كمترين رگاه بود آت خوّهيت و انسانيالو

د.د ندارجوا تقويت كنند، ودن او ركه شائبه دو شخصيتى بو
ات «تو»ا با عبارقات مى)بينيم كه شخصيت)هاى تثليث يكديگر رگاهى او

نىديت درولى چنين متايز شخصيتـى در فـرار مى)دهند. وو «او» مخاطب قـر

د. هيچ تبادلى بين «من» و «تو» در بين اين دود ندارجوند عيسى مسيح وخداو
دهد نام نبرد. عيسى هيچگاه مانند خدا با ضمير جمع از خود ندارجوطبيعت و

دنه ر.ك پيدايش ٢٦:١؛ ٢٢:٣؛ ٧:١١). تنـهـا مـوران منـواست (به عنـو
ه بهاند اشار «ما» در اين آيه مى)توlلى كلمهد، ود دارجوحنا ١١:٣ واستثنا در يو

دند.اهانش ايستاده بـوس و همرديمودش و كسانى باشد كه در مقابل نيقوخو
د فقط يك «مسيـح»جود، با اين واجد اين دو طبيعت بـوعيسى در حالى كه و

د.بو
اتى يافـته در عبـارم اينكه، داليل و تعاليم كتاب)مـقـدسـى ايـن آمـوزدو
شته)اند. هر آنچه عيسىاجع به مسيح نوند كه نويسندگان عهد)جديد رمى)شو

ا چنين مى)پنداشتند. فصـل بـه فـصـلالن نيـز او رسوا مى)پنـداشـت، رد رخو
ًلى كامـالد دو طبيعت در مسيـح اسـت، وجوه به وساالت عهد)جديـد اشـارر

ميانتيب در رود نظر مى)باشد. بدين ترشن است كه فقط يك شخص موررو
د به حسب جسم ولد شده از نسل داوت «متولس از مسيح با عبار٣:١-٤ پو

اى دولى اين كيست كه دارت» ياد مى)كنـد. وّسيح قدوپسر خدا به حسب رو
د (خدا)،شنت «پسر خولس با نو؟ پوطبيعت است؟ آيا او يك نفر است يا دو نفر

 داده است.ًاحتاا صرال رند ما عيسى مسيح» پاسخ اين سؤخداو
لس مى)نويسد:د، آجنا كه پومثال ديگر در غالطيان ٤:٤-٥ يافت مى)شو

ه به آمدن دو نفرائيده شد.» در اينجا اشارن زستاد كه از زا فرد ر«خدا پسر خو
دند نشده، بلكه فقط يك نفـر.ش كسانى كه در زير شريعت بـواى آمرزكه بر

ت متحد در يك شخص نشان داده شده)اند. كسانى كههر دو طبيعت به صور
ع مى)باشند، به فيلپيان ٥:٢-١١يا هر مـنتضومايل به تعمق بيشتر بر اين مو
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اجعهه به دو طبيعت جنات دهنده ما مى)كند، مـرى از عهد)جديد كه اشارديگر
اهند ديد. كتاب)مقـدس از كـسـىى يكسان خـوكنند، و در همه)جا تـصـويـر

لى دو كس نيست، يك نفرچه انسان و خدا است، وصحبت مى)كند كه «گر
است و او مسيح است» (اعتقادنامه آتاناسيان).

هيت به طور مطلق درمنظور كتاب)مقدس از اين تعليم، اين نيست كه الو
ى نيست كه تأثيرى اثيرطبيعت انسانى متجلى شده است. طبيعت الهى چيز

ها يكسان است.آن و احتاد آن با يك انسان ناممكن باشد. از اين نظر تصوير
الى خدا، طبيعت انسانى رم تثليث اقدس، پسر ازشخص الهى، شخص دو

حنا ١:١-٬٢ ١٤). كسى كه (يوديد»«جسم گرلى فت. كلمه ازد گربه خو
ك تا ابداالباد»«خداى متبـارد، در جسم انسانى و شبيه ما آمد، پسر خدا بـو

انيان ١١:٢-١٤؛س ١٦:٣؛ عبرتاول تيموميان ٣:٨؛ ٥:٩؛ ر.ك او(رو
حنا ٢:٤-٣).ل يواو
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اع رضـود كه مود دارجومى نيز در كتاب)مـقـدس وعه داليل سـواما مجمـو
اهتدادى هر چند گمرشن است كه هيچ ارى رود به قدرشن مى)كند. اين موررو

د. و آن حقيقت ايـنآورد درخدمت اهداف خـوا دراند آن ركننده باشد منـى)تـو
اند در هر يك از دو طبيعت مسيح مصداق پيدا كند منتسباست كه آنچه مى)تو

اتى ياد شدهبه طبيعت نيست، بلكه به شخص است. از شخص مسيح با عبار
د دو طبيعت او مصداق پيدا مى)كند. پس مى)بينيم كه صفات يـككه در مور

ديده، در حالى كه شخص با لقبى ناميدهار گرطبيعت انسانى بر شخص استو

د. و اين دليلى قطـعـىخور كسى است كه طبيعت الـهـى دارشده كه فقـط در
د، يك شخص است.است مبنى بر اينكه كسى كه دو طبيعت دار

د،دازع مى)پـرضولين بار به مطالعه اين مـواى كسى كه اوق بـراستدالل فو
اجعهنه مرع به چند منوضوشن شدن بيشتر مواى رواين برگيج)كننده است، بنابر

ن عهد)جديد صفات و اعمال انسانى به شخصـىى از متومى)كنيم. در بسيار
ان الهى است. از او با القابى ياد شده كه شايستهاى عنونسبت داده شده كه دار

خور طبيعتست، در حالى كه اعمال نسبت داده شده به او درطبيعت الهى او
الن پيداسوانيم در اعمـال را مى)توق رد فو كالسيك مورlنهست. منـوانسانى او

ا به خون خود خريده«كليساى خدا رلس مى)گويد، مسيح كنيم، آجنا كه پو
ح است. مسيحن بدهد و نه خدا كه رواند خوق مى)تولى فقط مخلو واست.»

ار اسيلك هك »ىحيـسم« نيا سپ .دهدب نوخ شا)ىناسنا دعب رد تسناوت)ىم اهنت
وا ،ـريخ ؟دـوب ىنـاسنا ـحيـسم كي lـافرص وا ـايآ ؟تـسيك هـديرخ دـوخ نوخ ـهب

اديپ قادصم وا ىناسنا تعـيبط رد طقف تسناوت)ىم هچنآ هـدش هتفگ .تسادخ
،ىناسنا حيسم مان هب ىصاخشا .تسا هدش ماجنا ىهلا صخش كي طسوت ،دنك
نوچ ،حيسم كي اهنت هكلب ،دنرادن دوجو حيسم ود ،دنرادن دوجو ىهلا حيسم و
ادخ بقل اب مه وا زا ميناوت)ىم ام و تعيبط ود اب تسا »صخش« كي طقف وا هك
.مينك تبحص ناسنا ىنعي ،داد ار دوخ نوخ هك ىسك بقل اب مه و

 و«مصلوب شدن خداوند جالل»نتيان ٨:٢ از ل قرتيب در اوبه همين تر
ش«پسر محبت كه در وى فديه خود يعنى آمرزلسيان ١٣:١-١٤ از در كو

 سخن به ميان آمده است. آيا طبيعت الهى ممكنا يافته,ايم»گناهان خويش ر
د تنها در طبيعت انسانى اوارن بدهد؟ اين مواند خود؟ مى)توب شواست مصلو
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ده، شخصى الهىه منوا كفارند. كسى كه گفته شده گناهان ما رمحقق مى)شو
سط مسيح انسان كه جدا وند جالل» نيست. جنات ما توو كسى غير از «خداو

سط انسانمنفك از مسيح خدا مى)باشد، تكميل نشده است. آنچه كه فقط تو
جه به خاصيـتلى خدا نسبت داده شد. آنچه او با تـود به پسـر ازاجنام مى)شو

ش نيست بلكه قابل انتسابيك طبيعتش اجنام داد قابل انتساب به طبيعت ديگر
اى عيسى مسيح دارًاى اين دو طبيعت مى)باشد. قطعابه شخصى است كه دار

لى او فقط يك «مسيح» است.د و هست، ودو طبيعت بو
ا به ما نشان مى)دهند،نه)اى ر چنين منوًساير قسمت)هاى عهد)جديد نيز دقيقا

لى به طريقى ديگر: صفات و اعمال الهى به شخصى نسبـت داده شـده كـهو
خور طبيعت انسانـىان انسانى است، از او با نامى ياد شـده كـه دراى عنودار
خور طبيعـتست، در حالى كه اعمالى كه به او نسبت داده شـده فـقـط دراو

د، اينكد اجنام داده مى)شوهيت دارسط كسى كه الوست. آنچه فقط توالهى او
اين دردن او تأكيد شده است. بنابرد كه بر انسان بوسط كسى اجنام مى)پذيرتو
«از آسمان پائينان كسى صحبت مى)كند كـه دش به عنـوحنا ١٣:٣ از خويو

لى تأكيد مى)كند كسى كه از آسمان پائيـن آمـده انـسـان اسـت: وآمده است»
اند اجنام دهد او كه انسان است اجنـام«پسر انسان.» آنچه هيچ انسانى منـى)تـو

داده است!
مين طبيعت انسانى داشتهد كه او قبل از آمدنش بر زو اين بدان جهت نبو

د، همانس صحبت مى)كرديمود، بلكه بدين جهت كه كسى كه اينك با نيقوبو
د. او با خاصيت طبيعت الـهـى)اش از آسـمـاند كه از باال آمده بـوشخص بـو

شليم با خاصيت طبيعت انسانى)اش نشست و صحبتلى آن شب در اورآمد، و

ىسيع هك تسا ببس نيدب .دوب هدمآ نامسآ زا هك دوب صخش نامه ىلو .درك
ىئاج هب هك دينيبب ار ناسنا ـرسپ رگا سپ« :دومن حرطم ار ىلاؤس نينچ ًادعب

نتفريـذپ .)٦:٢٦ انحوي( »؟]تفگ ديهاوخ[ هچ دـنك,ىم دوعص دوب لوا هك
.دوب هدركن ضوع ار ىسيع ىعقاو تيدرف ،ىهلا تعيبط رب هوالع ىناسنا تعيبط

لىاى دو طبيعـت، ود بدين دليل امكان يافت كه مسـيـح دارارمتام اين مو
ا هم با عناوين الهـى و هـم بـااين ممكن اسـت او ريك شخص است. بنـابـر

ان هم صفات و اعمال الهى و هم صفات وعناوين انسانى)اش ناميد و مى)تو
قتى كهد خداست، وقتى كه مى)ميـرا از او انتظار داشت. او واعمال انسانى ر

اند، انسان است.د بر مى)انگيزا از قبور خوانسانها ر
اص دو طبيعتشجه به خوان مياجنى اجنام مى)دهد، با توآنچه مسيح به عنو

چند صحبت از يـكنظر داشته باشيم كه هـراجنام مى)دهد. ما بايد هميشـه در
 متمايز مى)باشند. اين نكته)اى است كهًلى دو طبيعت كامالشخص است، و

سط هر يك از ايـن دوى كه تـوداخت. هر كـاراهيم پردر فصل بعد بـه آن خـو
ى كهلى هر كارد، عمل شخصى است به نام مسيـح. وطبيعت اجنام مى)پذير

م اود، نبايد به حساب طبـيـعـت دوبنابر خاصيت يك طبيعت اجنام مـى)پـذيـر
ا مدنظر داشته و ما نيز بايد مدنظرد رد. كتاب)مقدس هميشه اين مورگذاشته شو

هاى انسانى هيچگاه منتسب به طبيعت الهى مسيحداشته باشيم. صفات و كار
هاى الهى منتسب به طبيعت انسانى او. اما هر دومنى)باشند و نه صفات و كار

منتسب به يك شخص)اند كه مسيح مى)باشد.
ندمانه ما در گفنت اينكه خداوسى مى)كنيم انگيزا بررهر چه بيشتر اناجيل ر

ا طبقها ره)اى ديگر از كـاردنش و پارا طبق خاصيت خدا بـوهـا ره)اى از كارپار
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ا گاهى بهد. ما مسيح ردنش، اجنام داده است، كمتر مى)شوخاصيت انسان بو
ت انسان منى)بينيم. آنچه به فكر ما خطور مى)كندت خدا و گاهى به صورصور

انديت او به عنوجوانيم فقط به موست. پيش از آنكه بتوحدت شخصيت اوو
اىن انسانى دارجه مى)شويم كه او در عمل چـوخدا - انسان بينديشيم، مـتـو

ديت كار مى)كند.فر
د گفتهخشانى در اين مورد ٣٤٥-٤٠٧) جمالت درم (حدوستوجان كريسو

ان خدا يا انسان فكر منى)كنم، بلكه بـه او دراست: «من به مسيح فقط به عنو
سنه مى)شد و مى)دامنن مى)دامن كه او گـرقالب خدا - انسان مى)انديشم. چو

ا غذا داد. من مى)دامن كه او تشنه مى)شدار نفر رص نان پنج هزكه او با پنج قر
ار كشتى مى)شدد. من مى)دامن كه او سواب تبديل كرا به شرو مى)دامن كه آب ر
ندهد و مى)دامن كـه زُرفت. مى)دامن كه او ماه مى)رى دريـا رو مى)دامن كه بر رو

د، و مى)دامنشد. من مى)دامن كه او در مقابل پيالطس نشست تا محاكمه شو
ا ستايششتگان مسيح ركه او با پدر بر تخت او نشسته است. من مى)دامن كه فر

اقايع رديان سنگسار شد. پس بعضى از ايـن وسط يهـودند و مى)دامن كه توكر
م.عد الهى)اش مى)سازُا منتسب به بعد انسانى او و بعضى ديگر رُمنتسب به ب

ان گفت كه او هم خدا و هم انسان است.»اين مى)توبنابر
لى خداست كه در مقطع خاصى ازشخصيت مسيح، شخصيت پسـر از

فت.د گـردى)اش به خوجوحـدت وا در وح انسانى و جسم انسـانـى رمان روز
قتى كه در بطنعى نداشت، حتى وهستى اين شخص اعجاب)انگيز نقطه شرو

اهيم پيـدا«پيش از آنكه ابرانست بگويد: ديد. او توه تشكيل گـرمريم باكر
«خـداىلى چه او در جسم اسـت، وحنا ٥٨:٨). گـر (يوشود، من هستـم»

ى آغازlلى است و نقطهميان ٥:٩). مسيح از مى)باشد (روك تا ابداالباد»متبار
لى، طبيعـت ومان، اين شخصيت الـهـى و ازلى در نقطـه)اى از زنداشتـه، و

ست با همان بدن، اندام)ها، احساساتفت. درد گرا به خوشخصيت انسانى ر
اين طبيعت انسانىفت. بنابرد و جان گرشد كرنى رحم زاطw انسانى، در رو عو

فت.لى پسر خدا شكل گرمسيح از حلظه)اى كه مريم حامله شد در شخصيت از
دش يكى است. در او هم طبيعتلى خود ود دارجوپس در مسيح دو طبيعت و

لى خداست.لى از نظر شخصى پسـر ازهم طبيعت الهـى، وانسانى هست و
لى است.لى شخصيت او ازديت او در بطن مريم آغاز شد، واين فر

خدا از خدا، نور از نور
ها نداشت مكروه رحم باكرر

قد، نه مخلولوخداى حقيقى، مو
ستيم،ا پرستيم، آئيد او را پرآئيد او ر
ستيم، مسيح عيسى!ا پرآئيد او ر

ت مى)داريمندا عزيزى خداوآر
اى عيسى ما به تو سجده مى)آريم

كلمه)الله اينك شد مجسم
ستيم،ا پرستيم، آئيد او را پرآئيد او ر
ستيم، مسيح عيسى!ا پرآئيد او ر

دى از زبان التينجمه سروتر
ان]دنامه كليساى ايره ٣٦ در سرود شمار[بخشى از سرو
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ند، بلكهجه با هم تداخل ندارطبيعت الهى و انسانى در مسيح به هيـچ و
ا تشكيل داده)اند. ايـنا مى)باشند كه يك شـخـص ردو طبيعت متمايز و مجـز

اهيم به آن بپر دازيم.حقيقتى است كه در اين فصل مى)خو

—UJý¬ œuš

ود ،هاگآدوخ مهف ود هنوگچ هك دنك حيرشت اي دمهفب دناوت)ىمن ام ىناسنا ركف
ىعوضوم ًاقيقد نيا .دنهد ليكشت ار صخش كي دنناوت)ىم دازآ ىأر بحاص لماع
.دنا)هدرك راكشآ ،حيسم ىسيع نامدنوادخ اب هطبار رد سدقم بتك هك تسا

فنت از بعضى مشكالته رع و طفرضودن موعده)اى شايد به خاطر ساده كر
حد نداشته، بلكه روجوح انسانى ودند كه در شخص مسيح، روآن، حدس ز

فته است. عده)اى ديـگـر دودن او گرا در ايام انسان بـوح انسانـى رالهـى، رو
ده و از او دو شخص ساخته)اند، يك خدا و يكا از هم جدا كرطبيعت مسيح ر

ًامافنت الزخى ديگر مى)پنداشتند كه جسم گرانسان كه با هم متحد شده اند. بر
تيب اگرد. بدين ترده بود آورجواتى در حداقل يكى از دو طبيعت او به وتغيير

ت ديگر از ذاتطبيعت الهى او كاهش مى)يافت و انسانى مى)شد (در آن صور
د)، يا اگر طبيعت انسانى او متعال وح)القدس و هم شأن آنها منى)بوپدر و رو

لى آنچـهد. وت او ديگر «يكى از ما» منى)بواقع الهى مى)شد، در آن صوردر و

خى ديگر، اين دو طبيعتص شايان اهميت است اين است كه بردر اين خصو
اى طبيعتند ما نه دارسيده)اند كه خداوده)اند كه به اين باور را چنان در هم فشرر

م كه حاصل اختالط اينده، بلكه يك طبيعت سوالهى و نه طبيعت انسانى بو
د.اسط بين اين دو طبيعت بوتى وده است، طبيعتى كه به عباردو طبيعت بو

 به بيشتر اين ديدگاهها پاسخ داده شده است. ديديـمًدر اين كتاب تقريبا
د. ديديم كهاقعى انسانى بوح واى روكه مسيح در قالب كالبدى انسانى، دار

احد» اسـت.او اگر چه هم خـدا و هـم انـسـان اسـت، امـا يـك شـخـص «و
ئيات اين دو طبيعتا نسبت به جـزسى)هاى به عمل آمده در اين كتاب ما ربرر

ا در مادى كه اين باور رل اين كتاب مورد. در سه فصل اودر مسيح متقاعد منو
د. در فصل)هاىد ندارجوايجاد كند كه طبيعت الهى مسيح نقصان مى)يابد، و

ىه)اى نديديم مبنى بر اينكه طبيعت انسانى مسيح چـيـزم الى ششم اشارچهار
ت كه دو طبيعتّاقعياى انسان قائل مى)شويم و اين وكمتر از تعريفى است كه بر

انندگان كتاب)مقدس محرز است.قابل تبديلند، بر متامى خوا و غيرمسيح مجز
نه طبيعت انسـانـى او،د وطبيعت الهى مسيح در طبيعت انسانى او نافـذ نـبـو

ار داد.ا حتت تأثير قرطبيعت الهى)اش ر
ده است:نه بيان كرا اين گوع رضوفى به سال ٤٦١) اين موى كبير (متولئو

د كه نه طبيعتى بود، و اين آميختگى به نحو«مسيح آميخته)اى از دو طبيعت بو
تر با حقير شدن، تقليل يافتند.»پست)تر با مجلل شدن و نه طبيعت بر

د و حال نيز انسـانها ديديم كه مسيح هميشه انـسـان بـودر اين كتاب بـار
دىجود مبنى بر اينكه مسيح مود ندارجوه)اى واست. در كتاب)مقدس هيچ اشار

دنم الهى بوار الزد كه ابزلى بايد مشخص شوده. وفيمابين اين دو طبيعت بو

 �∑ �  �∏ �
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دجـواند، اليتناهى، ونه انسان مى)تـود. چگواند به انسانيت منتقـل شـومنى)تو
ه برد، ديگر انسان نيست! عالواند چنين شودد؟ اگر انسان بتولى و ابدى گراز

لى ون كه خدا بر اساس تعريـw ازاين، خدا محال است خدا بيافرينـد، چـو
د.اند الهى شوى منى)توقائم به ذات است. هيچ بشر

دد، اگر ايـند و خدا هم ممكن نيست بشر گراند الهى شـوع بشر منى)تونو
ا پايانى نيست.د، ديگر خدا نيست! بر اساس تعريw، هستى خدا رچنين شو

او قائم به ذات، غير)قابل تغيير و ابدى است.
اندق او منى)تواز آجنا كه ديديم مسيح هم خدا، هم انسان است، به داليل فو

اركيبى امكان)پذير نيست. تكـرا چنين ترآميخته)اى از خدا و انسان باشد، زير
اى دو طبيعت الهى و انسانى است،د كه مسيح دارقتى گفته مى)شومى)كنيم: و

ى است، يعنى بر مسيح اين حقيقت آشكار شده كه اود آشكارصحبت از خو
اى دو طبيعت «متمايز، تغيير)ناپذير، تقسيم)ناشدنى، جدائى)ناپذير استدار

گى)هاى خاص هرد، بلكه ويژا از بين منى)برو احتاد اين دو طبيعت، متايز آنها ر
ن).اگر اين دو طبيعتد باقى مى)ماند» (اعتقاد)نامه كالسدوت خوطبيعت به قو

نه طبيعت الهى و طبيعت انسانـى بـا متـامدند، چگوا منى)بـوبه طور كلى مجـز
كيب يـان تغيير، تـرانستند باقى مباننـد، آن هـم «بـدودشان مى)تـواص خـوخو

ست)منيستر).تبديل»؟ (اعتقاد)نامه و
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ا باند عيسى مسيح ر احتاد طبيعت الهى و انسانى در شخص خداوًالمعمو
جهاقعيت كه اين احتاد به هيچ واصطالح «احتاد ذاتى» تعريw مى)كنند. اين و

د، بدين معنى نيست كـه آن دوا تبديل و تعديل نكـرهيچ يك از دو طبيعـت ر
لىفته باشند. البته طبيعت الهى مسيـح مـنـشـأ ازار نگرحتت تأثير اين احتاد قـر

ن تغيير باقى بدوًامااين الزد. بنابرنى و كاستى بوجا و غير)قابل فزوداشت و پابر
لى اينك شاملد ولى بوام و بقاى هستى الهى متكى بر هستى كلمه ازماند. دو

د. يعنى طبيعت انسانىديده بويك طبيعت كامل انسانى در يگانگى شخص گر
ديد.د طبيعت الهى تبديل نگـرچه خوديد، گراده او گراى ارى برارتبديل به ابز

«خدا در جسم ظاهر است (متى ٢٣:١) و »خدا با ما»لى خدا اينك پسر از
س ١٦:٣).تاول تيمو (اوشد»

سهسوگاهى و ضعw و وگ، ناآجن و مرالبته طبيعت الهى مسيح در مقابل ر
فت، بلكه پسر خـدا درد كه جسم گـرد. اين طبيعت الهى نـبـوتأثير)ناپذير بـو

جندنش مستعد غفلت و ضعw و رم يافت. او بنا بر انسان بوّقالب انسان جتس
د كه مستعد چنيند كه او طبيعت جديدى يافته بود. و علتش اين بوگ بوو مر
نى در طبيعت الهى)اش حادثگوعى دگرد، و نه به خاطر اينكه نوهائى بوچيز

شده باشد.
اصى است كه در شخصاص طبايع انسانى و الهى مسيح، همان خوخو

ا قادر مطلق، حاضر مطلق، داناىان او رد. شخصى كه مى)تواو ديده مى)شو
د ازد غم)ها، محـدوا مران او رمطلق و... ناميد. همچنين شخصى كه بـتـو

استه)هاى انسانى و نابسامانى)هاى انسانىد به خوت و محدوگاهى و قدرنظر آ
لى بايد در مقابل اين تفكر كه هر آنچه متعلق به طبيعت الهى مسيـحناميد. و

مت كنيم. مسيحاست، به طبيعت انسانى)اش منتقل شده، يا بالعكس، مقاو
چه خدا در ضعw)هاى انسانى سهـيـمد، گردر ضعw)هاى انسانى سهيـم بـو
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ضعيـتاند. اين وچه انسان منى)تود گرنيست. مسيح در كمال الهى سهيم بـو
چه ما تأكيد مى)كنيـمتنها بدين دليل ممكن شده كه او خدا - انسان است گـر

لى بر اين عقيده نيستيمده اند، وى بر هم نبوگذارن تأثيراحتاد بين دو طبيعت بدو
نى حاصل شده باشد.گوكه در دو طبيعت مسيح، دگر
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سنت بهفتنش، از جالل پيوطبيعت انسانى مسيح از همان حلظه شكل گـر
دجوديد. طبيعت انسانى مسيح جدا از مسـيـح ودار گرخورلى خدا بـركلمه از

قتى جالل يافت كه مسيحاين، طبيعت انسانى مسيح وجى نداشت. بنابرخار
ى كامل و يكى ازفت. طبيعت انسانى مسيح به طور اجتناب)ناپذيـرجسم گر

لى آن چنانانست گناه كنـد، ود. اين طبيعت منى)تواى شخصيت الهى بواجز
ى از اختـالط وگيراى جلـوجبى بـر موًاماكه ديديم تعالى اين دو طبـيـعـت الـز

هيت نشد،اى مقام الوى آن نشد. اين طبيعت با احتاد در جسم دارناپذيرتغيير
ت انسانيت ناب و متمايز باقى ماند.بلكه به صور

ا با چنان طبيعتى انسانى و كاملهيت پسر خدا، مسيح رچنين احتادى با الو
ننى كه تاكنـود وزساخت كه هيچ مرشمندى و تعالى اخالقى پـرشار از هوسر

ضا بدين داد كها خدا ر«زيردار نشده)اند: خوردر اين جهان زيسته)اند از آن بر
ىرُ«در وى از جهت جسم، متامى پ و كن شود»ى الوهيت در او ساُرمتامى پ

لسيان ١٩:١؛ ٩:٢). بدن انسانى عيسى منايانگر (كوكن است»الوهيت سا
انا به ميز«روح رد. پدر حنا ١٤:١) بو (يو«جاللى شايسته پسر يگانه پدر»

ق)الطبيعى، بدينت مافون شك چنين قدرحنا ٣٤:٣). بدو (يوعطا منى,كند»

 او و هر كيفيت انسانى ديگر او، متـعـال وlادهشمندى و ارمعنى است كه هـو
د.جه نسبت به ساير انسانها بوناب و در باالترين در

ق از جميع نام)ها بخشيده شد،به مسيح انسانى عظمت و جالل و نامى فو
د.مى)انگيزا برى است كه ستايش ما رنه تنها اين، بلكه طبيعت انسانى او طور

اجد صفات الهى است.لى خدا و ومينه)هاى ستايش ما اين است كه او پسر ازز
ستش ما فضيلت الهى در او نيست، بلكه شخصيت الـهـى اوع پرضولى موو

د. ما در پيشگاه يك انسان خم مى)شويم،است، شخصيتى كه دو طبيعت دار
ستش است، بلكه به خاطران انسان قابل پرنه به خاطر اينكه هر انسانى به عنو

اين كه اين انسان خاص جتلى خدا در جسم است. او خدا - انسان است و ما
مندگى به پايش مى)افتيم و ستايشش مى)كنيم.ن هيچ احساس شربدو

د، منجمله اينكه به حضـوره شوى هست كه بايد به آنها اشارنكات بيشتر
ماند به زد. جنات دهنده ما به دليل طبيعت انسانى)اش محدومسيح دعا مى)شو

لى در همين حلظه مى)بينيم كه ازو مكان است و در هر حلظه همه جا نيست، و
د خدا است.نظر مكانى در آسمان است و در هيئت كاهن اعظم، مناينده ما نز

احد در همه جا حاضـر اسـت، و قـادراما به دليل طبيعـت الـهـى)اش در آن و
د،ا در همه جا بشنواند دعاهاى ما رد. كسى كه مى)توا بشنواست دعاهاى ما ر

ا اودى منايد، زيرا به طور كامل بشناسد و باما همـدرهمچنين قادر است ما ر
مان دعا كنند، با تك تك آنـهـام او همزانسانى در آسمان است. اگر متـام قـو

ظيفـهن وت انسانى او هيچگاه كاهش منى)يـابـد، چـودى مى)كند، قـدرهمـدر
دى مى)كند،ى او شامل هر دو طبيعت است و كسى كه با انسان همدرمياجنى)گر

انيـمخداى ابدى است. احتاد ذاتى طبيعت الهى با مسيح يعنى اينكه ما مى)تو
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ديم،دار گرخورم آيد و هر جا كه باشيم از منافع انسانى او برهر چند بار كه الز
كز مى)باشد.د و متمر محدوًاماچه طبيعت انسانى الزگر
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ى است كه عقل هيچ انسانىازاحد او راحتاد دو طبيعت مسيح در شخص و
اكنش عده)اى در مقابل آن،ك آن منى)باشد. بدين دليل است كـه وقادر به در

ااز رشيده)اند با قياسى مناسب ايـن رده و عده)اى ديگر هم حداقل كـوانكار بو
قابل هضم منايند.

 اين احتاد دو طبيعت در مسيح با احتاد بـيـنًالبدين جهت است كه معمـو
ح انسان مقايسه شده است. در ظاهر امر نكاتى حاكى از مشابهتجسم و رو

ن ساخته شده در يـكد و زد. هر يك از ما انسانها اعم از مـرد دارجواين دو و
ئى به نـامى به نام تن و يك عامل نامركب از يك عامل ظاهـرساختار بدنى مر

لى به هم آميختـههم تنيده)انـد و درًجان، خلق شده)ايم. اين دو عامل شديـدا
اد رجـوست مانند دو طبيعت مسيح. جسم و جان در مـا يـك ونشده)انـد، در

د كه اساس اينجود است. اين وجـوتشكيل داده)اند و بدن، بخشى از ايـن و
قتىاين واحتاد مى)باشد خاستگاهش در بدن نيست، بلكه از جان است. بنابر

ن جسمد بـدوجود، در حالى كـه وك مى)كند، جسم مى)مـيـرا ترح جسـم ررو
ارتيب در مسيح اصل احتاد بر اساس طبيعت انسانى قرد. به همين ترادامه دار

ح بر جسـم وذ روه بر آن نفود، بلكه بر اساس طبيعت الهى است. عـالوندار
تباط دو طبيعت درست ماننـد ارى است، درازد رح هم، خوذ جسم بر رونفو

ست همان طور كه هر اتفاقى كه درمسيح و تأثير متقابل آنها بر يكديگـر، در

تيب هرد است، به همين ترجود مى)آيد منتسب به ذات يا وجوح به وجسم و رو
ند به ذات او منتسب مى)باشد. اين دراقع مى)شوآنچه در دو طبيعت مسيح و

ا مى)باشند. صفات جسمانى هيچگاه منتسبحالى است كه دو طبيعت مجز
لىحانى نيز منتسب به جسم منـى)بـاشـد. وح انسان نيست و صفـات روبه رو

حانى هر دو در يك جسم مشاع مى)باشند.صفات جسمانى و رو
د نظر است كه فقط مناسب عناصر يك شخص به طريقى مورًاين غالبابنابر

ادى هستندى ارهائى كه اجنام مى)دهد، امورست، در حالى كه كارحانى اورو
اند اجنام دهد. عكس اين هم صادق است. اين بسيار مشابهكه فقط بدن مى)تو

ى كه فقط قابل امورًديم. غالبـاابطه با مسيح مالحظه كـرى كـه در ربا آن چيز
د و بالعكس.ب مى)شوست به طبيعت الهى او منسوا در طبيعت انسانى اواجر

نه: همان طور كه احتادان منود. به عنوده)تر منوان گسترا مى)تواين مقايسه ر
دد، طبيعت انسانى مسيح هم در احتادح، باعث جالل جسم مى)گرجسم با رو

ساد هنوز هم قياسى نارجـولى با اين ولى خدا، جالل يافت. وبا ذات پسر از
شنا هنوز روا را و ميراست. اين مقايسه، احتاد خدا و انسان يعنى احتاد ناميـر

حانى در يك شخص يعنى احتاد دو طبيعت روًده است. اين مقايسه قطعانكر
ده است.شن نكـرا روئى طبيعت انسانى او رطبيعت الهى مسيح و بخش نامر

حانى و اين احتادىد است به جسم مادى و جـان رواين احتاد در انسان محدو
لى نه به عجيبى آنچه در مسيح است. او مانند همه ما در بينعجيب است و

لى اين طبيعت كامل انسانى در شخـصد وتباط بـواى ارد دارجسم و جان خو
لى.د با يك طبيعت الهى ازجالل پسر خدا، متحد بوپر
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ه بهد دو طبيعت در مسيح بحث مى)كنيم اشارجود وضمن اينكه ما در مور
ىاج يافته، ضروران كالم خدا روستدارديدگاهى كه به شدت و حتى در ميان دو

دهف كرى است كه كالم خدا مكشولى اين ديدگاه عمال مخالw چيزاست. و
 يا انتقـالCommunicatio Idiomatumى است و تراست. اين يك ديدگاه لـو

د.ش ناميده مى)شواص يك طبيعت مسيح به طبيعت ديگرخو
د.جه به اينكه چه كسى بيانش مى)كند، چندين شكل داراين ديدگاه با تو

 مؤيد اين است كه صفات يكى از دو طبيعت مسيح به طـبـيـعـتًلى اساسـاو
ىاص از يكى به ديگرنكه يك انتقال عملى خوش منتسب مى)باشند، چوديگر

انيم درضيه مى)توش اين فرد كه فقط با پذيرد. چنين احساس مى)شود دارجوو
ائه دهيم. كسانـى كـهابطه با يگانگى شخص مسيح بحث قانع كـنـنـده)اى ارر

فتيم، انكار منى)كنند وا گرا فرا كه ما اخيراى چنين عقيده)اى هستند، آنچه ردار
انند منتسب به يك شخص باشند.ن ما معتقدند كه صفات دو طبيعت مى)توچو

مى از ايـنده شده اين است كه فاقد مفـهـوى كه بر اين حقيقت افـزولى چيـزو
حقيقت مى)باشد كه جسم يكى است، نه دو.

ليه معتقد به يك نقل و انتقال فيمابين ايـن دو طـبـيـعـتتريان اوتر و لـولو
لى جانشينان آنها فقط به انتقال صفات از طبيعت الهى به طـبـيـعـتدند. وبو

 معتقد به متايز بين صفاتًماتريان امروز عموى لولوژدند. ايدئوانسانى معتقد بو
گاهى مطلق) و صفاتت مطلق، حضور همه جانبه و آثر خدا (مانند قدرمو

دن) مى)باشند. و تعليم مى)دهند كه تنها صفاتلى و ابدى بوساكن (مانند از
ىثر خدا به طبيعت انسانى مسيح منتقل شده)اند. متام ايـن مـكـاتـب فـكـرمو

الىفته است. در اينجا سئوفنت مسيح اجنام گرمعتقدند كه اين انتقال در جسم گر
ندگىه زد مثال گفت كه مسيح در دورنه مى)شود مبنى بر اينكه چگوح مى)شومطر

احد حضورمينى آن چنان كه در اناجيل ضبط شده)اند در همه جا در آن وحقير ز
ند. عده)اىن دارناگوال پاسخهاى گوتريان در پاسخ اين سئوداشته است؟ لو

د و بدان هم عملت حضور مطلق در همه جا بواى قدرمى)گويند كه مسيح دار
ى. عده)اى ديگر مى)گويند مسيح بنابرّد، اما فقط در خفا و به طور سرمى)كر

اد و سپس آن رت استفاده مى)كراده)اش گاهى از اين قدرقعيت و بر طبـق ارمو
ت مى)گذاشت.مسكو

ًخاست. مثالتريان بره)اى از ميان كليساى لوصداى مخالفت با چنين آموز
ندتر است مبنى بر اينكه خداو لوlهه شده كه چنين ايده)اى در تقابل با آموزاشار

ا اين مصلـحده است. پس چراى انسانيت كامل و متمايز بـوعيسى مسيح دار
د كه اين نظريهفا بدين دليل نبوا تعليم مى)داد؟ آيا صراص ركبير ايده انتقال خو

د؟ او تعليم مى)داد كـهجيه مى)كرا توند رداشت خاص او از شام خـداو برًاماالز
ن او در قالبطبيعت انسانى مسيح در همه جا حاضر است، يعنى جسم و خو

د. چنانچه او معتقد به انتقالاحد حضور داراب در همه جا و در آن ونان و شر
د گفتاى چنين عقيده)اى باشد؟ آيا مى)شوانست دارنه مى)تود، چگواص نبوخو

ه شخصيت مسيحست در بارداشتى نادرند، منجر به بركه نگاه او به شام خداو
ديد؟گر

دن مسيحد همه جا حاضر بوتر در مورد كه ديدگاه لود ندارجوهيچ شكى و
جه بهدر طبيعت انسانى، در كتاب)مقدس تعليم داده نشده است. اگر ما با تو

تئيم قـدر بگو«پسر انسان كه در آسمان اسـت»حنا ١٣:٣ كه مى)گويـد يو
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م است بهدن به طبيعت انسانى مسيح منتقل شده، آنگاه الزهمه جا حاضر بو
ا«آنها خداوند جـالل رجه كنيم، آجنا كه مى)گويد: نتيان ٢٨:١ نيز تـول قراو

لىد. وگ بـوجن و مرض ر يعنى طبيعت الهى مسيح در مـعـردند»مصلوب كـر
اتريان رانيم ديدگاه لوع منى)باشند. ما منى)توضوتريان هم مايل به تأئيد اين مولو

ا مجزًبپذيريم و به اين حقيقت بديهى معتقديم كه دو طبيعت مـسـيـح كـامـال
دلى خـونـد، وانند منتقـل شـونه صفات دو طبيـعـت مـى)تـومى)باشند. چـگـو

طبيعت)ها متمايز باشند؟
ند، طبيعتى باقى منى)ماند! گذشته ازا از آن بگيراگر صفات يك طبيعت ر

حگار نيست و جسـم و روآن «همه جا حضور داشنت» با طبيعت انسانى سـاز
اننه مى)تومان در همه جا مى)باشد. پس چگـوت حضور همزانسان فاقد قدر

د بدن انسانى مسيح صادق دانست؟ آيا مگر غير از اينا در مورق رحضور فو
خاسته «او در اينجا نيست. بلكه برستاخيز او گفتند:ه رشتگان درباراست كه فر

د اوده شده همانى است كه در مورند باال برقا ٦:٢١)؟ آيا اين خداو (لواست»
 (اعمال ٢١:٣)؟مان معاد همه چيز»د تا زا بپذير«مى,بايد آسمان او رگفته شده 

تشنى تعليم منى)دهند كه طبيعت انسانى مسيح فـاقـد قـدرآيا اين آيات بـه رو
قعى مصداق پيدا مى)كند كهتى تنها موهمه جا حضور داشنت است؟ چنين قدر

لى كتاب)مقدس بـاش در طبيعت انسانى و الهى باشـد وعى اختالط و آميـزنو
قاطعيت متام گفته است كه اين دو طبيعت از يكديگر متمايز مى)باشند.

اصى ازنه ممكن است خوتريان جديد، متناقض است. چگوتعليمات لو
اصى از طبيعـتن اينكه خود، بدوطبيعت الهى به طبيعت انسانى منتقـل شـو

اصه)اى از خونه ممكن است پارد؟ چگـوانسانى به طبيعت الهى منتقل نـشـو

د؟ آيااص منتقل نشـولى بقيه خود وطبيعت الهى به طبيعت انسانى منتقل شـو
فته شده)اند؟گـرد مستقل از طبيعتى هستند كه از آن بـرجـواى واين صفات دار

ند،! آيا اين ابهام پيش منى)آيد كه اگر بعضى صفات منتقل مى)شومطمئنا خير
د كه دواهد بون اين نخـوّضعيتى مبـيمتام صفات قابل انتقالند؟ و آيا چـنـيـن و

ابطه باكيب شده)اند؟ يا اينكه در رطبيعت به جاى اينكه مستقل باشند در هم تر
اى طبيعت الهى است و فاقـدا نشان منى)دهد كه او فقط دارد رمسيح اين مـور

ا ديده)ايم كه در همـهى از مسيح ر در اناجيل تصويرًاقعاطبيعت انسانى؟ آيـا و
ا مى)داند؟ و اگر صفات طبيعت الهى به طبيعتجا حاضر است و همه چيز ر
د؟جيه منوا توانه انسانى او رندگى حقيران زنه مى)توانسانى او منتقل شده، چگو

نه اينك متعال شده،اقعيت داشت، پس چگود او وع در مورضوو اگر اين مو
قعيتتريان تشخيص و متايز بين موده است؟ آيا ديدگاه لـو متعال نبوًلى قبالو

ممكناى خدا - انسان، غيرا برقعيت تعالى الهى راقعى انسانى و موحقير و و
نساخته است؟

هيزيم و به ديـدگـاهتريان و اشكال مختـلـw آن بـپـرما بايد از ديـدگـاه لـو
ظ داشنت كالم خدا مى)گويد: «مى)بايدجه كنيم كه با ملحومسيحيت اصيل تو

ـ طبيعتجوند ما، دو طبيعت ودر يك كس و همان عيسى، خداو د داشته باشد 
ى در هم تنيدهئيم كه اين دو طبيعت به نحوالهى و طبيعت انسانى و ما مى)گو

ا از دست داده)اند و نه با هم آميختـه)انـد،د رت خوو متحد شده)اند كه نه قـدر
ظاص هر يك محفوسته و متحد شده)اند و خوبلكه در يك شخص به هم پيو

ا ستايش مى)كنيماين ما نه دو مسيح، بلكه فقط يك مسيح رمانده است. بنابر
اين تعليم منى)دهيم كه طبيعت الهى مسيح متحملند ما است. بنابرو او خداو
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جن شد يا اينكه مسيح بر اساس طبيعت انسانى)اش هنوز در جـهـان اسـت ور
تيك، ١٥٦٤، فصل ١١).ِنامه هلوارمين اقرهمه جا حاضر است» (دو
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ن ما انسان همانى است كه نياز داريم. اگر او چـوًچنين «مسيحى» دقيقا
ديم. چقدر باعـثد بود شده در گناهان خـود، هنوز هم ما گمشده و نابـونبو

ند عيسى مسيـحش گناهان، خداواى آمرزگزيده خدا برشادمانى است كه «بر
اهد ماند، خدا ولى خدا است و انسان شد و انسان خواست، كسى كه پسر از

احد تا ابداالباد» (خالصه تعليـما و يك شخـص وانسان در دو طبيعت مجـز
ست)منيستر، ١٦٤٧).دينى و

ىناسنا و ىهلا تعيبط ود ره مزلتسم ،هدنهد تاجن ناونع هب حيسم راك ىمامت
طولخم وا تعيبط ود رگا و دوب)ىم تعيبط ود نيا زا ىكي دقاف وا رگا .تسا وا

.تشاد)ىمن دوجو ام ىارب ىتاجن ىرگيد ،دندوب)ىم رگيدكي هب ليدبت لباق و
غانسته)اند فـرواو به دليل طبيعت الهى)اش نبى كامل است. ساير انبيا نتو

گاهى)هاانيان ٣:١). متام آا بيشتر از او منعكس منايند (ر.ك عبرجالل خدا ر
د خدا است.ند عيسى مسـيـح، خـولى خداود. وم بـوو دانش آنها دسـت دو

ستاده خدا،ش انسان، فرد كه چشم انسان و گوفنت او به اين منظور بوجسم گر
فته)ايم،د. ما مكاشفه)اى كامل از خدا گرد خدا است ببيند و بشنوا كه خوكسى ر

سط خـدالى اگر كسى كه تـوايط انسانـى. ومكاشفه)اى كامال مناسـب بـا شـر
د، ما چنين نـبـى و چـنـيـنا مى)بـوستاده شد، فاقد اين دو طـبـيـعـت مـجـزفـر

ا منى)داشتيم.مكاشفه)اى ر

ا نگاهد تا به جاى ما شريعت خدا رم بواى او الزطبيعت انسانى مسيح بـر
د و مياجنى ما در آسمان باشد.د و كاهن و مناينده، همدرد و به جاى ما مبيردار

ااند ما رست كه مى)تـوه طبيعى الهى اودر عين حال اين فقط عظمت و شـكـو
د وا داران رى گناهكاراى داوراطمينان بخشد كه اطاعت او شايستگى كافى بر

دانى نهفته است و بنابر اين اقتضـاى كـافـى بـهشى جاوقتـى او ارزگ مودر مر
د، ماى الهى مى)باشد. اگر اين شخص فاقد اين دو طبيعت مى)بوجهت داور

ا منى)داشتيم.د رد نياز خوگز كاهن مورهر
مه اب مامت ىئابيز هب وً امئاد ،ىهلا و ىناسنا لامعا هك تسا قيرط نيدب

حيسم .دنا)هدش بيكرت ،داد ماجنا ناميارب هاشداپ ناونع هب حيسم هك هچنآ رد
،هتفاي لالج و هدش هديزرمآ ىلسن ىادتبا ،تسا مود ناسنا ،تسا رخآ مدآ
ىناسنا بلق .تسا طلسم تاقولخم مامت رب هك ىسك ،ناردارب نايم رد ربون
و دنك)ىم لمع شا)ىهلا تردق و تمكح اب ـهشيمه وا و دپت)ىم ام ىارب وا

اهناسنا ام هب تبحم رد ار دوخ ىالاو فده ات درب)ىم راك هب مهاب ار زيچ همه
.دشخب ققحت

ـىتيناسنا و اـدخ هب قلـعتم و قلطم صاـوخ مامت لماش وا تاذ نياـربانب
هچنآ .دشاب ام هدنسب هدنهد تاجن ات هدش زهجم ًالماك و دوب لماك و لاعتم
ناسنا هب ـهكلب ،تسناد وا تعيـبط ود زا ىكي هب بستنم ـديابن داد ماجنا وا
هوكشاب هاگياج نيا رد و ،ناسنا ـ ادخ ىنعي ،دوش هداد تبسن دياب بيع)ىب
و ناگتشرف شياتس و تعاطا دروم هشيمه و هشيمه تسياب)ىم وا هك تسا
.دشاب اهناسنا
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ا جالل دهد،ند رد من، خداوباشد كه سرو
سد،باشد كه ستايش)هاى من به مسكن او بر

امنت،اى جنات دهنده به نام مى)خو
اى عظيم متعال و اى خداى قادر مطلق.

بى)آغاز و بى پايان،
ن ايمان و ستايش)هاى ما،اى كانو

خشيد،ل نور او مى)دراز از
د.شن بوار او روليت از انواز اين رو از

اده شد،ى زه كه او در آخوربه همان انداز
ت آسمان است،حاكم قدر قدر
ا آفريده كه در شش روز كائنات ربه همان انداز

ا با شادى مملو ساخت.گان صبح رو ستار

ا بر سر نهادهه رّاو تاج يهو
ست،عده اوامى)ترين وو جنات گر

داز كه از آسمان مى)شنوصدائى فياض و دلنو
د.ئيل ناميده مى)شوو عمانو

م! چه شادمانه و تسلى بخش،من چه حسى دار
ستاميدهاى من به او

ق آسمانى باز شدهش من در شوآغو
د.رُايم مش كشم و بستايم، كه برا در آغوتا او ر

د،حمت آورا شنيد و ر آدم كه گاليه)هاى مرِمسيح
ت او الهى است.قدر

د و محال است،اهد منوتاهى نخواو كو
جنات قطعى است و از آن من.

ى از ويليام كاوپر (١٧٣١-١٨٠٩)جمه شعرتر
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ندست شخصيت خداوك درتا به اينجا ما متام نكات اساسى از جملـه در
ا، با اينخته)ايم. او خدا و انسان است در دو طبيعت مجزا آموعيسى مسيح ر

هى اساس آموزد هميشه يك شخص است. همچنين ديديم كه چنين باورجوو
ا بهها اين حقيـقـت راجنيل است. همچنين متعجب منى)شويم كـه تـاريـخ بـار

اف كشيده و منكر آن شده باشد. شيطان به خوبى مى)داند اگر اين حقيقتانحر
سى اجمالىم يك بـرراين لزود. بنابراهد كرد خوا نابوف كند، اجنيـل را منحرر

ى از حمالتسى بيشترى و همچنين بررد خطاهاى فكـردر اين كتاب در مور
ابطه با شخص عيسى مسيـح، بـديـهـىاخير به تعليمات كـتـاب)مـقـدس در ر

ىد كه در دام چنين خطاهاى فكراهد كرا كمك خـوسى ما رمى)منايد. اين برر
ها در دنياى تازد تا اين حقيقت راهد منوا كمك خوفتار نشويم، همچنين ما رگر

جب متقاعدد آمده، موجوقه)هاى بوء)تفاهمات و فرى بر سوحفظ كنيم. مرور
ِگارشدن هر چه بيشتر ما و دقيق)تر شدن ما در بيان حقيقت خـدا در ايـن روز

النه آنچـهمسئون است. بيان غيـرناگوق گونه فرچ)گوشد قاراحياى خطاهـا و ر
د و هدف ما در ايندم مى)شواهى مرجب گمرده، مطمئنا موما آشكار كرخدا بر

ن مى)باشد.ناگوق گوابر خطر اين فرفصل دفاع در بر
ند.ه خالصه مى)شوه شخص مسيح، در سه گروط به آموزخطاهاى مربو

قبل از هر چيز كسانى هستند كه منكر عنصر الهى در مسيح مى)باشند و بر اين

اقعيت و صحتد و سپس كسانى كه منـكـر و انسان بـوًفاعقيده)اند كه او صـر
طبيعت انسانى مسيح مى)باشند و در آخر كسانى كه منكر احتاد دو طبيعت در

ع خطا نگـاهـىنه)هاى اصلـى ايـن سـه نـويك شخص مى)باشـنـد. مـا بـه منـو
ابطه بـاى از الهيات جديد در را با ذكر مختصـرمى)افكنيم. سپس اين فصـل ر

ند ما عيسى مسيح به پايان مى)بريم.خداو
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ش مسيحياند پذيرده)اى مورند عيسى مسيح به طور گسـتـرهيت خداوالو
دند.ستش مى)منوان خدا پرا به عنود و در همه جا او رفته بوار گرل قرن اوسه قر

نه تعريفى غير از آنچهد كه نياز به هر گوميت يافته بوى عمواين اطمينان به قدر
مى نسبت بهد، مشاهده منى)شد. غير از ديدگاه عمـودر كتاب)مقدس آمده بو

د كهح نشد و بعد از آن بوى مطرل مسيحيت، نظريه ديگرن اومسيح در سه قر
ابرع شد. ما بايد هميـشـه در بـرهيت مسيـح شـروشديدترين حمالت بـه الـو

انجه ديگراتى مبنى بر اينكه تعريفى كه از مسيح شده به منظور جلب توتصور
ده بايستيم. مادام كـهان خدا بودن به مسيح به عنـوو هدايت آنها به ايمـان آور

ى به تعريw مشاهده منى)شد و بهد، نيازايمان مسيحيت در چالش نيفتاده بـو
ليه تاريخ مسيحيت، بهترين بخش تاريـخد كه سيصد سـال اوهمين جهت بو

د.كليسا بو
اهيت مسيح شدنـد و او رمان منكر الـوه شناخته شده)اى كه آن زتنها گـرو

دند كهسى بـودى-گنوقه مسيحيان يهـوكسى بيش از انسان منى)پنداشتنـد، فـر
قه «الكسايت)ها» نيز نـامـيـدهنى)ها» ناميده مى)شدند. بخشـى از ايـن فـر«ابيـو
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م ميالدى در سوريه مى)زيستند. بعـضـىن دومى)شدند كه بيشتر در نيـمـه قـر
ترين اينفتند كه مشهورتدكسى فاصله گرليه از مسيحيت ارن اواد هم در قروافر
نمتودند، يكى ارف بوس معروتودودند كه هر دو به تئوم بود اهل رواد دو فرافر

ساتا كه از سال ٢٦٠ تا ٢٧٠لس اهل ساموى پوفى به سال ١٨٠) و ديگر(متو
ديد. بيشتراى سال ٢٦٩ از مقام اسقفى خلع گرد و در شوراسقw انطاكيه بو

دجولى با اين ودند وا تأئيد و تصديق مى)كرق)طبيعى مسيح رلد مافواد تواين افر
فته وار گرد لطw خاص خدا قرد كه مورار داشتند كه او فقط يك انسان بواصر

د وا جتربه منوهيتى نسبى رجالل يافت و تعليم مى)دادند كه مسيح به تدريج الو
د.فت)هايش بومينى و پيشرندگى زاالى زاى كيفيت و پاداشى برlلهاين به منز

طسوت ،دروآرب رس مود نرق ىادتبا و لوا نرق ناياپ رد هك ىرگيد روهشم دادترا
و wسوي و ميرم رسپ ىسيع هك دوب دقتعم وا .ديدرگ عياش سوتنيرس مان هب ىدرف
لقع( »سوگول« اي حيسم شديمعت ماگـنه رد ىلو ،دوبن ناسنا زا رترب ىدوجوم
ادخ رسپ تمظع و هوكش هب وا هك دش بجوم و دمآ وا رب ىرتوبك تروص هب )لك
ىاسيع ،سوگول ،دش بولصم ىتقو اّما ،دش هداد وا هب زاجعا تردق و دباي اقترا
.تساخنرب زگره رگيد و درم سپس ،دشكب جنر ىئاهنت هب ات درك اهر ار ناسنا

اى كليساگى برن، به تنهائى مشكل بـزرناگوق گونى)ها و ديگر فرقه ابيوفر
ا تهديدص كليسا رامش و خلودند. هيچ يك از آنها به طور جدى آرايجاد نكر

س كشيـشـى درد. آريوت بـوس بسيار مـتـفـاولى تعليـمـات آريـودنـد. ونكـر
لن بالئى بر سر كليسا نـازم ميالدى چـون چهاراخر قرد كه در اواسكندريه بـو

دها آلـود و آن را بر هم زار كليسا راج تعليمات او جريان صاف و هموشد! امو
ده، و اينلى است كه قبل از هر چيز بود ازجود كه خدا يك ود. او معتقد بومنو

باال پسر محبوق ود آفريد. اين مخلوا به شباهت خود رق خوخدا بهترين مخلو
جه)اى پائين)تـر. اولى در درد كه پسر هم خداست وس معتقد بـود. آريواو بو

اى پدر قائليم، خدا نيست. ازمى كه بر به مفهوًده، و مطمئنالى خدا نبوپسر از
ى آفريده شد و پسر همانى است كه بعدهـا درد كه هر چيز ديگرطريق پسر بو

فت.د گرت انسانى به خوى كسوشخص عيسى ناصر
جهى بر كليسا حاكممان قابل توس در مكتب آريانيسم، مدت زايده آريو

سل به حقايق كالم خدا و ايمان مسيحيانس به تنهائى و با تولى آتاناسيوشد. و
اى نيقيهشبختانه حقيقت پيروز شد. شورليه در مقابل او ايستاد. خون اوقرو

ند عيسـىد كه خداوب و اعالم منوتد محسـوا مرقه آريانيسـم ردر سال ٣٢٥ فر
ق و هم)ذات با پدر»د نه مخلولومسيح «خداى حقيقى از خداى حقيقى، مـو

ديد.ان مى)گرد، مسيحيت كتاب)مقدسى ويراست. اگر آريانيسم پيروز شده بو
ندهيت خداواحت منكر الوقه)اى بدين صـرسى هيچ فرتداد آريونها بعد از ارقر

ج نشدند و هر چندگز از صحنه خارسى)ها نيز هرلى آريوعيسى مسيح نشد. و
تاب ايده)هاى آنان در تاريخ مشاهده مى)شد. كسانى كه امروزقت يك بار بازو

 معتقد به ايدهًسى و دقيقـاه مى)نامند شكل نوين تفكر آريوّا شاهدان يهود رخو
هيـت منكر الوًاحتاق نوين هم صرد مسيح مى)باشند. بيشتر فـرس در مورآريو

اظبب آنها مـوجنات دهنده هستند و ما بايد هميشه در مقابل تعليمات مـخـر
ات مخربى در حياتباشيم و هميشه به ياد داشته باشيم كه تعليمات آنها چه اثر

كليسا باقى گذاشته است.
چه پسر شخصىچنانچه اوريجن (١٨٥-٢٥٥ ميالدى) با تعليم اينكه گر

ساى آريوا براه رگاهانه رن پدر نيست، ناآ چوًلى كامالالهى و پر جالل است و
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ذى به كليسا منى)گذاشت. تعليمات اوريجنگز چنان نفود، او هرار منى)منوهمو
اىا براه رخت و چنين تعليـمـى را مى)آمود طبقات در اصل الهـى رجوشائبـه و

اند. ديدگاه اوريجن بعدها بـه عـنـوده بوس آسان منوتاخت و تاز بيشتـر آريـو
د ١٦٠-٢٤٠ليـان (حـدوتولى در مقابـل ايـده تـرسى شناخـتـه شـد وشبه)آريـو

دده بوديد نكـرى پسر خدا با خدا اظهار شـك و تـرد تساوميالدى) كه در مـور
اىسى دارليان كه در مقايسه با شـبـه)آريـوتوانست ايستادگى كند. ايـده تـرنتـو

ناكى در آيندهقه)هاى احلادى خطراى پيدايش فرا برمينه رد زى بوخطاهاى كمتر
د.اهم منوفر

ىنيسم هنوز هم فعال است. ديدگاه آنها مبنى بر اينكه مسـيـح چـيـزابيو
دهم در اروپان شانزسينيان كه در طى قـرد در مكتب سوبيش از يك انسان نبو

نيتاريانيسم تا امروز باقى مانده است. درد و در مكتب يوجسته)اى بومكتب بر
ات انكار شد،اقع و معجزم ود هجوقتى كه كتاب)مقدس موردهم ون نوزطى قر

ه زيادىاه يافت. اينك نيز گروق اصلى مسيحيت ر بر متام فرًاين عقيده تقريبا
خى از آنان به طـورنيست» بر اين عقيده)انـد و بـرال» و «مدراز كشيشان «ليـبـر

د در مورًصـاد مخصـوح شده)اند و اين مـوراينده)اى در سال)هاى اخير مـطـرفز
مانهـاىند و در ساز با جنبش بين)الكليسائى شناخته مى)شـوًماكسانى كه عمـو

ده)اند، مصداق پيدا مى)كند.ذ كراى جهانى كليسا)ها» نفوتبط با «شورمر
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ند عيسى مسيحاقعى خداوليه كه منكر انسانيت وه)هاى كليساى اومتام گرو
دجوسى از قديم هم وسى داشتند. تفكر گنـو ريشه در ايده گنوًدند، عمدتابو

ش يافت.گار گستر آن روزlم به دنياى شناخته شدهن دوائل قرلى در اوداشت و
داتجود و يك ذات است و از او مـوجودند كه خدا يك وسى)ها معتقد بوگنو

سط آنها با جهان در متاس است.جه)اى كمتر ناشى شده)اند و خدا توالهى در در
گترين آنهاند و مسيح يكى از بزر ناميده مى)شوaeonsدات نيمه الهى جواين مو

ًد قائم به ذات ديگر كه ذاتاجـواسطه)هائى به خاطر يك مود چنيـن وجود. وبو
اين خداند، و بنابـر شريرًحانى كه ذاتـادات غير)روجو موًماشرير است و عمـو

ى)اند.تباط مستقيم داشته باشد، ضروراند با آنها ارمنى)تو
 بـرDocetaeعت از طريـق د كه به سـرسى)ها هم بالئـى بـوتعليمـات گـنـو

ا برسى)ها ر شرير است، گنوًل شد. باور اينكه ماده ذاتام نازن چهاركليساى قر
 يكًفاآن داشت تا اعالم كنند كه طبيعت انسانى مسيح و جسـم مـسـيـح صـر

د. انسانيتلى انسان نبوت يك انسان ظاهر شد، وده است. او به صورشبح بو
د و «منشاءى بيشتر از يك خيال و يك پندار نبود و چيزاو فاقد حيات ذاتى بو

د. او نهت انسان متجلى منـوا مدتى به صـورد رد» از طريق او، خوجـوعالم و
د.اده شد و نه مرز

ى جدىش يافت و مدتها مانند آريانيسم خطرعت گسترى به سرچنين باور
تى تعليم داده مى)شد.اياى متفاوچه از زوب مى)شد، گراى مسيحيت محسوبر

سطى نيـزن واخر قروش يافت و تا اوبه هر حال چنين ايده)اى به تدريج گستـر
د (١١٠٠-١١٦٤) تعليم داده مى)شد.مبارس اهل لوادى نظير پطرسط افرتو

ليناريس كـهسط اپوم تون چهارحمله ديگر به طبيعت انسانى مسيح در قـر
چه نظـريـهفت. گـرت گـرد، صوردكيـه بـود سال ٣٧٠ اسقـw الئـودر حـدو

د،ه بود او بـه دانائى شهرد و خوتدكسى بو ارًاد ظاهـرارليناريس در ساير مواپو
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د تا كتاب)مقدس.ن بـومعهذا ديـدگاه او نسبت به انسان بيشتر مشتق از افالطو
 و(psyche)انى ح حيو و يك رو(soma)او تعليم مى)داد كه انسان از يك جسم 

د در يك شخص ديدهار تشكيل شده و همه اين مو(pneuma)ح انسانى يك رو
حاقعى انسانى و يك رواى بدن وچه مسيح دارند. همچنين مى)گفت گرمى)شو

فـت.ا گـرح انسانـى او رس الهى يا كـلـمـه جـاى روگـولى لـود، وانى بـوحيـو
د كه هستىلى بر اين باور بول داشت، و قبوًا كامالهيت مسيح رليناريس الواپو

حانىد. او مى)گفت كه اين انسـان روفته بوا گرح انسانى او رالهى او جاى رو
تكب نشد.لى پسر بى)گناه خدا، حتى يك گناه مرد، وتكاب گناه بومستعد ار

د.ليناريس منكر يك طبيعت انسانى كامل در مسـيـح بـوتيب اپـوبدين تر
ا جنـاتانست ما رنه توا منى)داشت، چگـولى اگر عيسى طبيعت انسانـى مـا رو

د،ح در يك شخص بـوليناريس مؤيد هم زيسـتـى دو روچه ايده اپـودهد؟ گر
اقعى واحد هم خـداى ود كه مسيح در آن وف بولى منكر اين حقيقت مكشوو

اقعى است. همچنين منكر اين شد كه ما جنات دهنده)اى داريمهمان انسان و
انيـان ١٥:٤). ايـده (عـبـر«كه از خود مـا شـد در هـر چـيـز بـه مـثـال مـا»

ماى قسطنطنيه در سال ٣٨١ ميالدى محكوسط شورستى توليناريانيسم به دراپو
ديد.گر

ا بدين معنى نيستسط يك شورم شدن يك ايده احلادى توبدبختانه محكو
اىاقعيت اين است كه پس از شـوراهد داشت. ود نخوجوكه آن ايده ديگـر و
اقعىد داشته)اند كه منكر انسانيـت وجواد قليلـى وه)ها و افرقسطنطنيه نيز گـرو

لى هنوز در كار است. دانـشتداد تقريبا ناشنـاخـتـه وده اند. اين ارمسيح بـو
شته)هـاىك بيكـر ادى در «نـوى آن حساب مى)كـنـد. مـارمسيحـى هـنـوز رو

حانى است.» چنين ادعائىمادى و روشته است «مسيح، غيرد نون» خوناگوگو
ظيفه ماسـت كـهست. حال واقعيت انسانـى اوبه معنى انكار بدن مسـيـح و و

هارداخته همواحتى به تكذيب اين ادعا پرا كه با چنان صرل رسوحناى رديدگاه يو
«هر روحى كه عيسى مسيح مجسمقتى مى)نويسد: به ياد داشته باشيم، و

ال (ضد مسيح) كهّا انكار كند، از خدا نيست و اين است روح دجشده ر
حنا ٣:٤).ل يو ( اوشنيده,ايد كه او مى,آيد و االن هم در جهان است»
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ده كه چنان به شدت بر متايزهر از چند گاهى تاريخ كليسا شاهد كسانى بو
ند عيسى مسيح تأكيد داشته)انـد كـه از يـكو عدم اختالط دو طبيعـت خـداو

حقيقت آشكار ديگر كه يگانگى شخص مسيح است، غافل مانده)اند. چنين
 منكر هيچ كـدامًصان كه مخصوتداد ناميد، چوان اراحتى منى)توا به رايده)اى ر

د كه امكانب مى)شو خطا محسوًلى قطعاه)هاى كتاب)مقدس نيست، واز آموز
دد.د خطر)آفرين گردار

شته)هاى پاپم و پنجم و بر اساس نـون چهارشى در الهيات قـرچنين نگر
ًاهب اهل انطاكيه كه بعداس، رسط نستوريـونانى)تبار پيدا شد كه تودور يوتئو

ّتس در دفاع از ماهيح شد. نستوريوه مطرديد، دوبارك قسطنطنيه گرپاتريار
ها كه به مريم باكـرت «مادر خـدا» رند عيسى مسيح، عـبـاركلى انسانى خـداو

ا.ائيده، نه خـدا را زفت و مى)گفت كه مريم فقط مسيح راطالق مى)شد نپذير
ا مى)باشند،انست بر اساس اين باور كه طبيعت الهى و انسانى مسيح مجزاو تو

د وند عيسى مسيح دو گانه بـود. طبيعت خداوا بر زبان آورچنين عقيـده)اى ر
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ا بر آن داشتس ردند كه نستوريود دو طبيعت در او چنان از هم متمايز بوجوو
د، يك شخص الهى و يك شخص انسانى، نه يكا دو شخص بپنداركه او ر

سشخص با دو طبيعت. سيريل اسكندريه كه به مخالفت با ايده نـسـتـوريـو
ا درد مبنى بر اينكه دو طبيعت مـجـزتدكسى بـوخاست، معتقد به نظـريـه اربر

اى افسس ايدهشخص مسيح در احتاد كامل مى)باشـنـد. در سـال ٤٣١ شـور
د كهدن مكتب انطاكيه بوم كرم محكود و اين به مفهوم منوا محكوس رنستوريو
ب مى)شد.س مناينده آن محسونستوريو

اق)آميـز اغرًد كه كامـالى بواى ديگـرمدتى بعد شهر قسطنطنيـه شـاهـد نـو
 از بيـنًى كامالسيد كه مكتب نستوراهب به اين نتيجـه رتايكيس رد. اومى)منو

د كـهاستا بواين رد. درى قيام منـوت متام بر عليه اين مكتب فـكـرفته و با قـدرنر
د كه مسيحديد. او معتقد بود دو طبيعت مسيح گرى در موردچار خطاى ديگر

تى طبيعت انسانى جذب طبيعتكب است يا به عباراى يك طبيعت مرفقط دار
 منكر دو طبيعت در مسيح شد. اوًصاتيب مخصويگانه الهى او شده و بدين)تر

ناى كالسدوسط شورشتى) ناميده شدند توفيزيت (تك)سرنوانش كه موو پيرو
افـش ازغم انـحـرفيزيت عـلـى رنـوديدند. بـاور مـوم گـردر سال٤٥١ محـكـو

اتورد ادامه داد. امپـراى مدتى به حيات خـوتدكسى همچنـان بـرمسيحيـت ار
شتدكسى سـازا با جريان اصلى مسيحيـت ارد كه آنهـا رس تالش منواكليـوهر

ن،ه كالسدوا با آموزد رش آنها مى)بايست عقايد خوق اين سازّاى حتقدهد. بر
ت الهى - انسانى در مسـيـحد يك قدرجوحدت ذاتـى و وlاينكه نتيجـهمبنى بـر

 مسيح داشتـنـدlهاست، تطبيق مى)دادند. كسانى كه چنيـن ديـدگـاهـى دربـار
اى جهانى كليسا در قسطنطنيهتليت ناميده شدند. در مقابل ششمين شورنومو

ا تأييدتدكسى رم عقيده مسيحيت ارُى اسقw ردر سال٦٨١ ميالدى با همكار
لى اظهـارد داشتـه، وجواده و دو نيرو در مسيـح ودند مبنى بر ايـنـكـه دو ارمنو

اده)اى كه مطيع طبيـعـتان ارا هميشه بايد به عـنـواده انسانى او رداشتند كـه ار
د. با اين تصميم تعريفى از آنچه بدنه كلى كليساى مسيحست، بر شمرالهى او

ند عيسى مسيح، بدان ايمان داشتنـد، بـه دسـتابطه با شخصيت خـداودر ر
آمد.
ىگيرى جلوتداد جدى)ترانست از بـروز ارلى حتى چنين اقدامى هم نتـوو

د كه اينك با نـامگال بـوتداد جديد، ديدگاه فليـكـس اسـقـw اوركند. ايـن ار
تداد جديد، مانند هـرد. اين اراندگى) شناخته مى)شـوند)خونيسم (فـرزاداپتيو

اهش بيانات ساده)اى در كتاب)مقدس و يافنت رى ناشى از عدم پذيرتداد ديگرار
د. فليكس دراى ابهامات كتاب)مقدس، از طريق استدالل انسانى بوحلى بر

چهد ميدان شد كه گراراى حفظ يگانگى شخص مسيح با اين پيشنهاد وتالش بر
انده خـدالى فقط پسر خـود، ومسيح بر اساس طبيعت الهى)اش پسر خـدا بـو

لد مسيح، بلكه از هنگام تعميدشاندگى نه با توب مى)شد. اين پسر خومحسو
دحانى)اى بولد رودگان خامته يافت. چنان توش از مرستاخيزع شد و در رشرو

جه شد كه تعليمـاتعت متـود. كليسا به سـرا پسر خدا منوكه عيساى آدمـى ر
گار جديد آن چناند. اين آموزانى نداراقعيت)هاى عهد)جديد همخوفليكس با و

باى آن محسوى برد، بلكه خطرد حافظ يگانگى شخص عيسى نبوعى بوّكه مد
ت در سال ٧٩٤انكفورسط مجمع كليساى فرمى)شد. اين مكتب قاطعانه تو

م شد.محكو
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ح نشد، هر ازه شخص مسيح مطره)اى از آموزسطى تعريw تازن ودر قرو
لىفتند، وتدكسى فاصله مى)گرچكى از مسيحيت اره)هاى كواد يا گروگاهى افر

د. متام اينى آنان كفايت مى)منواى نشان دادن خطاهاى فكرد برجوتعاريw مو
دند كهتدادهايى بـوع تعديل يافته)اى از ارار يا نـوعى تكرى به نوخطاهاى فكـر

ار داديم.د بحث قرمور
و مُر ىاـسيلك هچـرگ .دشن ضـوع ىزيچ زـين اسـيلك تاحالصا نـايرج رد

رد ىلو ،دنتشاد ـهلصاف مه اب ىدايز ىاهـرظن هطقن زا هدش حالصا ىاه)ـاسيلك
هك ىا)هديا اهنت .دندوب ادص)مه نودسلاك ىاروش لومرف قبط حيسم دوجو wيرعت

.ميدرك تبحص نآ دروم رد ًالبق هك دوب نايرتول هاگديد ،درك روهظ هرود نيا ىط
گى در تعريw شخص عيسى مسيحل بزرّد كه حتودهم بون نوزايل قردر او

عدُسى عيـسـى از باينده)اى به بـررن گذشته متـايـل فـزفت. در قروت گـرصور
ى قائل شدند بين عيساىدهم متايزن نوزاخر قرلى در اوتاريخى ديده مى)شد. و

د و عيساى الهياتى بر اساسجات اناجيل زيسته بوتاريخى كه بر اساس مندر
ق)الطبيعى مسيحجه دانشمندان به بعد مافوار نامه)هاى كليسا. تواعتقادات و اقر

دند.ان عيساى انسان صحبت مى)كرهر چه بيشتر كاهش يافت و از او به عنو
دند.ك كرا ترد دو طبيعت در مسيح و سخن گفنت از انسان الهى رجوه وآنها آموز

ه اين دانشمندان مى)باشند.مرى از زماخر و هگل نام)هاى ماندگـارشالير
فت، هر چند كه او بـهاتر نـرمينى فرگز از يك معلـم زبه عقيده آنها عيسـى هـر

ساطتش در بين خدا و انسانهيت و وستگى با الودليل احساس كاملش از پيو
د.د بومنحصر به فر

ى كه اين با تصويرًختيم كه مسيح اساسال اين كتاب آموما از شش فصل او
ت مى)باشد. آن مسيح تاريخى كهانديشمندان انسانى از او كشيده اند، متفاو

جات كتاب)مقدس آمده و آن «مسيح» الهياتى كه در ايمان مسيحـيـاندر مندر
ى متام داده)هاىدآوراهاى كليسائى تنها بـه جـهـت گـرآمده يكى است. شـور

ديدند.لى از كلمه خدا تشكيل گركتاب)مقدس به منظور تعريفى اصو
د.آورسيس سر برى به نام كنوتداد ديگرد كه اردهم بون نوزدر طى همين قر

د.ط به شخص مسيح بـوه مربوه)اى در جهت تخريب آمـوزتداد گام تازاين ار
د، آجنا كه مى)گويد:فته بوساله به فيلپيان ٧:٢ نشأت گراين بدعت در ظاهر از ر

فت.»ا پذيرت غالم رده، صوركر (ekenoses)ا خالى «[مسيح] خود ر
دند كه «كلمه خدا»ده بوداشت كرسيس از اين آيه چنين بـرقه كنوان فرپيرو

ت مطلق، حضور مطلق و دانش مطلق و حـتـىتبديل به انسان شد. او قـدر
ندگى انسانى)اش در دانشل زد. سپس در طوها كرا رد رگاهى الهى خود آخو

ه خدا شد. اين بدعتاجنام دوبارد، تا اينكه سرفت كـرت پيشرحكمت و قدر
ليتدر اشكال مختلw ظاهر شد و نخست در آملان و سپس در انگلستان، مقبو

ايج است. هدف اينق ره)اى از فرجهى يافت. اين ايده هنوز هم در پارقابل تو
ت انسانىگ او در كسوت بزراقعيت انسانيت مسيح و تأكيد بر حقارايده حفظ و

ضيه نيز شامل چـنـدد. به هر حال اين فرو فقير شدن او به خاطر غناى مـا بـو
د كه بـه اقـتـداراقع شـول كـسـانـى ود قبـوانـد مـوراد جدى اسـت و منـى)تـوايـر

فته چهار بـارند. كلمه)اى كه در فيلپيان ٧:٢ به كـار ركتاب)مقدس ايمـان دار
نتيـانل قرميـان ١٤:٤؛ اوديگر در عهد)جديد از آن استفـاده شـده اسـت (رو

ى «خالـىم امروزگز به مفـهـولى هـرنتيـان ٣:٩)، وم قر١٧:١؛ ١٥:٩؛ دو
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د نظر درى و حفظ ايده)هاى مورجه به امانـت)دارفته است. توشدن» به كار نر
جمه دقيـق وجمه كنيم. تر تـرًا دقيقاا بر آن داشته كه اين آيه رعهد)جديد، مـا ر

ت دور ساخت وا از شهـرد رحتت)اللفظى اين منت چنيـن اسـت: «امـا او خـو
نانىفت...» و اين دقيقا همان معنى است كه از منت يوا پذيرت غالم رصور

د،ا تأئيد نكـرد ره الهى خومى)آيد. اين آيه تعليم مى)دهد كه مسيح حـق ويـژبر
ت خدافت. او «در صورد گرا به خود و شكل غالم را ناچيز شمـرد ربلكه خو

د.ك منوا تردن با خدا رابر بود، بلكه برك نكرا (فيلپيان ٩:٢) تـرد ردن» خوبو
د باز نايستاد، بوًه مى)كند. مسيح از آنچه قبـالد اشار به اين مورًصاآيه مخصو

ت و حتكم،د و به جاى اعمال قدرى كرضعيت ديگرا تبديل به وضعيتى رلى وو
ن شك ايـند. بدوان بياموزا به ديگـرار داد كه اطاعت رضعيتى قـرا در ود رخو
د،ح)القدس شوه)اى با پدر و روابطه تازاى رند ما دارجب شد كه خداوت موّتبعي

ا تغيير نداد.جه هستى الهى او رلى به هيچ)وو
تى تفاوًار داشت، يعنى مطلقاد قرجوحدت وسيس بر اساس وبدعت كنو

اند تبديل بـهد و عقيده بر اين است كه يكى مى)تود نـدارجوبين انسان و خدا و
د ود ندارجواين تعليم در كتـاب)مـقـدس ولى نشانه)اى دال بـرد. وى شوديگـر
داند تبديل به انسان شوف كه خدا منى)تو مغاير است با اين حقيقت مكشوًكامال

ضيه نه تنها مغاير بـا حـقـايـقب ١٧:١). اين فـر(ر.ك مالكى ٦:٣؛ يعقـو
ىه تثليث است. آن پسر انسان كه عاركتاب)مقدس، بلكه تخريب كننده آموز

اند ذات الهى در تثليث باشد و اين همـاناز صفات الهى باشد، ديگر منى)تـو
ط به صفات در بحث مربوًا قبالتكب شدند و ما آن رتريان مرخطايى است كه لو

ا مبنى بر اينكـهتيك)ها تعليمات كتاب)مقـدس رديم. ايده كنوسى كـرالهى برر

اى صفات الهـىديده، داره)اى كه در اجنيل ضبـط گـرل دورند ما در طـوخداو
سيديم كه او خداىد مى)كند. مگر ما طى اين مطالعات به اين نتيجه نرده ربو
اد رد پيشنهادى خوارتيك حتى موضيه كنوه بر اين فرد؟ عالواقعى و مطلق بوو

د با اين باور كه كلمه خدا به انسان تقليل يافته،نه مى)شوسامان نبخشيد. چگو
تيك)ها نه خداست، نـهضيه كنو فرِد؟ مسيـحا تضمين منودن مسيـح رانسان بو

كيده»)اى است و از آن خدا -فيلد مى)گويد اين خدا «خداى چـروارانسان. و
د.سنگ فاصله داران فرارجاللى كه كتاب)مقدس به ما نشان مى)دهد هزانسان پر
ىد، ايده «تن)گيردهم كه با كالم خدا در تضاد بون نوزى در قرى ديگرتئور

سىسى)ها و بـررى گنوها شدن از خطاهاى فـكـرد كه هدف آن رتدريجى» بـو
فنت مسيح در آغازضيه جسم گرد. بر اساس اين فرمنصفانه انسانيت مسيح بو

د كهحله تدريجى بـوع نشد، بلكه يـك مـرش شروفنت در بطن مـادرشكل گـر
ده شدن، يعنىد و هميشه در حال افزوسيله كلمه به انسان منحصر به فربدان و

ستاخيز مسيح پايـاناجنام در هنگام رستگى سرست. اين پيـوعيسى مسيح پيو
اده و يـكد، در يك ارستگـى، خـدا - انـسـان بـويافت، و نـتـيـجـه ايـن پـيـو

س به اينگولى لود، وشخصيت. جايگاه چنين شخصيتى عيساى انسانى بو
 كتاب)مقدسىlانهشخصيت كيفيت الهى بخشيد. هيچ يك از اين ايده)ها پشتو

ند در نهايـتند. ايده دو شخصيت در مسيح كه به تدريج يـكـى مـى)شـوندار
ى بيش از احياى شكل حتريw شده)اى از نستوريانيسم نيست. اين ديدگاهچيز

اقعـىاقعى است و در همان شخصـيـت وكه عيساى انسان يك شخصـيـت و
دهمن نوزى ديگر شخصيت شناسى مسيح در قرادامه مى)يابد، در چندين تئور

دند كهت انسانى تصور مى)كرا به صورى عيسى رن اين تئورفدارد. طرآورسربر
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دههيت بوگاه از الـودآك ناخواى يـك دربه طريقى خدا شده يا دسـت كـم دار
ت باشد. ضميرانسته زياد متفاود ديدگاه كتاب)مقدس منى)تواست. در اين مور

د كه انسان شد.لى خدا بويا نفس كلمه، از پيش مى)زيسته و او پسر از
ابطه بـاا بر افكار نويـن در رذ رگترين نفـودهم بـزرن نوزاما كسى كه در قـر

د.ن شك آلبريخت ريچل (١٨٢٢-١٨٨٩) بوشخصيت مسيح داشت، بدو
جه به آنچه اجنام داد، مالى با تود، و يك انسان بوًفااو مى)گفت كه مسيح صر

ش الهى است. مـااى ارزاى مـا دارا كه برا خدا مى)ناميـم، زيـرستـى او ربه در
محتمل تصور كنيم.ه غيرا از باكرلد او رفنت و تولى، جسم گرد ازجوانيم ومى)تو

ذفتار مسيح و نفـوند. اما تعليمات و رد ربطى به ايمان شخصى نـداراراين مو
ندگى)اىد جامعه مسيحى شويم و زارد كه وآن مى)دارا بردش ما رمنحصر به فر

ست داشنت و محبت ورزيدن اسـت. دوًه آن متاماا در پيش بگيريم كه انگيـزر
د، اما باساتـا دارلس اهل ساموت اندكى با ديدگاه)هاى پـواين ديدگاه)ها تفـاو

دند.ايت كراياى مسيحيت سر به متام زوًذ ريچل تقريبانفو
لى هيچ يك ازد، وذ منودم نفواع ايده)ها در افكار مرن بيستم انوع قربا شرو

انستند جايگاهى در ميان مسيحيانى پيدا كند كه مطيع كتاب)مقـدس وآنها نتو
فته)اند از طريـقا گـرد شخصيت مسيح فـردند كه آنچه در مـوربر اين عقيده بـو

اى حملهد بردهم، مبدائى بون نوزده است، نه استدالل انسانى. قرمكاشفه بو
ها شدن كتاب)مقدس، فاصلـهتقاى فلسفه انسانى. بـا ربه كتاب)مقـدس و ار

دم از اعتقاد)نامه)ها و اعتقادات تاريخى بيشتر و بيشـتـر شـد. بـقـا و فـنـاىمر
ن كه آئين جتلى كالمط به يكديگر است، چوكتاب)مقدس و آئين مسيحيت منو

فنت كـتـاب)مـقـدس ودند بـا نـپـذيـرلى كسانـى كـه احـسـاس مـى)كـراسـت. و

انند مسيـحاهاى كليسائى از ايمان كتاب)مقدسى، مى)تـواعتقاد)نامه)هاى شور
دند. انكار كتاب)مقـدس وا همچنان حفظ كنند، سخت در اشتبـاه بـوخو در

دياد محبت آنها نسبت به مسيح نشد، بلكـهجب ازنامه)هاى كليسائى مـواراقر
داند كه مرد. نتيجه اعمالشان اين بوا سنگى منود و دلهايشان را سرمحبت آنها ر

 بى)سابقه ازlهتداد در كليسا با يك دوردند. ارى به آنها پشت منونان بى)شمارو ز
سط كسانى كه آمدند ود بلكه توى نكرى آغاز شد. دنياى بهانه)جو كـارناباور

دشانفت خوقى و پيشراقعى)شان كسب ترت وّلى نيسيدند، وا بوجنات)دهنده ر
د، حتقير شد.دن او به دشمنانش بواز طريق تسليم منو
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ى شد،مانه كالم خدا آبيارساى انسانى با انكار بى)شرقتى بذر استدالل نارو
ده است. در دنياى امروز حقايقد بيهوآورتدادى سر برصحبت در اينكه چه ار

ى از انسانها استش بسيارد پذيرط به شخص عيسى مسيح هنوز هم مورمربو
دى استله ساقه تراد به منزو اين فقط به خاطر فيض خدا است. ايمان اين افر

فته و چنين به نظرار گرى)ها و تفاسير انسانى قره جنگلى از تئوركه در محاصر
ند.ده از بين ببرا خفه كرك رد و نازانند آن نهال تراده كنند مى)توسد اگر ارمى)ر

د! و اينده بكار برمرد و پژاى احياى اين ساقه ترا بردعا مى)كنم خدا اين كتاب ر
د وى كه اين نهال ترى كار كند كه بر ريشه متام گياهان هـرز تبرlلـهكتاب به منز

د آيد.ده)اند، فروه كرا محاصرك رناز
لى منشاءد، وانى نداردهم همخـون نوزچه با الهيات قرالهيات معاصر گر

لسط كارميان توساله به روى از رپيدايش آن در سال ١٩١٩ و با انتشار تفسير
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ث نافذترين الهيدان در دنياىن شك بارد. بدوار دارث (١٨٨٦-١٩٦٨) قربار
اقعثر وه)هاى جهان موده و ديدگاههاى او بر متام كليساها در متام قـارجديد بو

ديده است.شده است. در نتيجه الهيات معاصر تبديل به الهياتى جهانى گر
د است. ما هر كجـاىديدگاه)هاى نوين هم در البه الى اين الهيـات مـشـهـو

اهيم ديد.ا خوقه)اى از اين الهيات رجهان كه باشيم بى)شك بار
لىى هستند كه مهم و به حق مى)باشند، ود ديگرارث مودر ديدگاه)هاى بار

شيار مى)كند.ا هوى است كه ما رنگ خطرديدگاه او نسبت به شخص مسيح ز
اقعى باشند،اه وابطه با عيسى در اناجيل، خـواز نظر او حقايق تاريخـى در ر

ارجه مهم نيستند. ايمان بر اساس حقايق تاريخى استواه نباشند به هيچ وخو
نه حقايق ثبـتان منوئى با مسيح است. به عـنـوط به رويارونيست، بلكه منـو

ند، مهمشى نداران ارزاى ايمان)دارستاخيز مسيح برد رشده در اناجيل در مور
ا باتباط مسيحيت رات ارث با اين اظهاراين است كه ما با او روبرو شويم. بار

د. از نظرن مى)سازگواژا وتيب اساس مسيحيت رتاريخ قطع مى)كند و بدين تر
تابطه با كار جنات)بخش مسيح كه اسـاس بـشـارائى ناب در رث تاريخ)گـربار

فته است.ال رمسيحيان به جهان مى)باشد، زير سو
چهاقعى اسـت، گـرد كه مسيح خـداى وث تصديـق منـود، بارجوبا ايـن و

ندگى انسانىت زت انسانى عيسى نداشت. او حقارعالقه)اى به تصديق حقار
ائيد باور نداشت و مى)گفـت: «چـها كه از نظر تاريخى به تعالـى گـرعيسـى ر

داى هر انسان اين يك مورد؟ برت انسانى او صحبت شـود از حقارمى دارلزو
د، اين همد تعالى خدا صحبت شـود در مـورمى دارطبيعى است، و چه لـزو

اى خداست.»د طبيعى بريك مور

ى منائيم و بـها پيگيرث رصتى نيست كه بيشتر تعليمـات بـاربيش از اين فر
ابطه با شخصيـتاى او تعاريw تاريخـى در رئيم برده مى)گـوهمين بسنده كـر
عن شـرونامه كالسدواردنـد. الهيات جديـد با انكـار اقـرش بومسيح فاقـد ارز

ت عمده)اى كه درنر (١٨٨٩-١٩٦٦) نيز جدا از تفـاوشد. الهيات اميل برو
ه داشته، مشابه الهيـاتد شدن مسيح از باكـرلومى و موابطه با مكاشفه عمـور

ذذى معادل نفـولى كسى كه نفـود، واديكال)تر بوث رد. البته او از بـارث بوبار
ثلتمن هم مانند بارد. بولتمن (١٨٨٤-١٩٧٦) بودلw بوث داشت، روبار

د كه اناجيلا ملهم منى)دانست. مباحثه اصلى او اين بونر، كتاب)مقدس رو برو
ست و قابل اعتمادى از مسيح به ما منى)دهند، بلكه فقط به بيان آنچهديدگاه در

ند. اين داستان)هائى كه مسيحـيـاندازد مى)پرليه از مسيح ديده بـوكليسـاى او
فت تااى آن داستانها رند، و بايد به ماورفى ندارليه به هم بافته)اند ديگر مصراو

د.ا پيدا كراقعى رمسيح و
ارنى از عهد)جديد قـر در متوًت عيسى عمدتـاّاقعـيد كه ولتمن معتقد بـوبو

فتههاى او سخن رنى كه از كارند كه شامل تعليمات او مى)باشند، نه مـتـودار
لىد، وده شكى ندارندگى مى)كرمانى زاجع به اينكه عيسـى زلتمن راست. بو

ك است.ه عيسى بدانيم مشكوى بيشتر از اين دربارانيم چيزد اينكه ما بتودر مور
دند، با ابـالغليه بوندگان معتبر تعليمات عيسى كه متعلق به كـلـيـسـاى اوگير
د بر اينهائى از خوه، چيزمانى و مكانى و غيـرالى زئيات تاريخى نظير تـوجز

دى آنها نبايد هيچ حسابى باز كرد و روده)اند كه منشاء الهامى ندارداستان افزو
ف به اطالعات اندكى كنيم كه بعد از حذف آنا معطود رجه خوو بايد همه تو

بخش)ها به دست مى)آوريم.
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 به دستًلتمن از اين حقيقت كه عهد)جديد متاماتيب مى)بينيم كه بوبدين تر
شته شده غافل مانده است. بدينت مستقيم آنان نوالن مسيح يا حتت نظارسور

هانيم آمـوزسط آنها مـى)تـوا كه توتيب او متام داده)هاى مهم كـتـاب)مـقـدس رتر
لـى وفته است. از نظر او شخـص ازا تدوين كنيم، از ما گـرشخص مسيـح ر

ده استليه بوان اوجاللى كه در عهد)جديد آمده، افسانه)اى ساخته ايمان)دارپر
گاردم اين روزد مرشاد منايند و بـه درا اران رده و ديگرعظه منوسيله مـوتا بدان و
اجعهليه مرايشى كليسـاى اوى و آراى ساختار فكرند. ما بايد به مـاورمنى)خور

فىن بيستم معـردم قرا كه در آجنا مى)يابيم به طريقى بـه مـركنيم و «مسيحـى» ر
اى آنها معنى داشته باشد.كنيم كه بر

د. او ازث تيشه بر ريشه اساس تاريخى مسيحيـت زلتمن هم مانند بـاربو
هاى مسيحكز به شخصيت و كارليه متمراين حقيقت كه پيام اجنيل از كليساى او

عـدُا به صفـر تـقـلـيـل داد. بش مسـيـح رتاريخـى اسـت، غـافـل مـانـد و ارز
ضه داشت كه علىا عرد و سيستمى رد كرا رق)الطبيعى تاريخ مسيحيـت رمافو

د.دش بوه)اى از حقايق مذهبى، ساخته فكر خود پارجوغم ور
ىكز است. الهيات جديد چـيـزجه و متـرمند تواين نكته)اى است كه نـيـاز

نكه يافنت يك نقطه)نظـرف شده، چونيست جز يك مسيحيت تاريخى منـحـر
ىن مشكل است. الهيات جديد چيزك بين الهيات تاريخى و الهيات مدرمشتر

ات وى از عبارت، بيگانه و مستقل. در اين الهيات از بسيار متفاوًاست كامال
مت با مفهو متفاوًلى با معانى كامالاصطالحات ايمان مسيحى استفاده شده، و

ِلى مسيحند عيسى مسيح سخن مى)گويد، وليه آنها. الهيات جديد از خداواو
د، مگر فقط دراكى با مسيح كتاب)مقدس نداراين الهيات، كمترين نقطه اشتر

تلفظ نامش. اصطالحات، اعتقادنامه)ها و اقارير تاريخى از نظر الهيات جديد
ط هستند. آنها مانند سخنانى هستند كـه از دنـيـاىات نامربـوم و عبارنامفهـو

نكه از نظر محققيـنسند. عكس آن نيز صادق است، چوش مى)رديگر به گو
اىش كتاب)مقدس به مسيح و كسانى كـه تـعـريـw شـورتربيت شده در نـگـر

 غير)ممكن است.ًك الهيات جديد تقريبافته اند، درا پذيرن از مسيح ركالسدو
د. زبان اين الهيـاتجد و شور منى)آورا به ود، دلى رالهيات جديد معنى نـدار

ناشناخته است.
نه بارز اين پديده، الهيات پل تيليـچ (١٨٨٦-١٩٦٧) مـى)بـاشـد. ازمنو

د، بلكه نقطه)اى است كه «در نـهـايـتله ايمان و عمل نبـونظر او دين از مقـو
ل سنتـى درد مى)كند.» او همچنين منكـر متـام اصـوجه خـوا متوذهن انسـان ر

ت «خدا، انسان شده»، نهد. از نظر او عبارابطه با شخص مسيح و كار او بور
ايات اجنيلد. در نظر او روتى بى)معنى بوتنها قياسى ضد و نقيص، بلكه عبار

ددگان اهميتى نداشت. آنچه مهم بودند، و قيام مسيح از مرى بوبيشتر اساطير
گ هميشگى او، بلكه احياى عظمت او در فكردگان يا مرنه قيام مسيح از مر

دش بلكه به خاطرد. اهميت مسيح از نظر تيليچ نه شـخـص خـودان بوشاگر
ا از او ياد بگيريم.ندگى رل نخستين زد كه به ما داده شد تا اصونه)اى بومنو

انسته)اندا كتاب)مقدس مى)گويد، فهميده)اند و توتن آنچه ران فروايمان)دار
انند مـانـنـد ايـنا با كيش كهن و اقارير كليسـا تـطـبـيـق دهـنـد و منـى)تـود رخـو

شته)هاىم است نوايشان مفهوايند. آنچه بيشتر برى بر آن بيفزان چيزدازنظريه)پر
لد ١٩٠٢) مى)باشد، و اين هم بدين دليل استكسانى مانند اسكار كاملن (تو

جات كتاب)مقدس اسـتـنـاد به منـدرًاشته)ها و تعليمـاتـش اكـثـركه كاملن در نـو
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ابطها در رشمند ره)اى ديدگاه)هاى ارزچه حتقيقات او پارمى)كند. به هر حال گر
ىلى در بيان اينكه كتاب)مقدس حاوبا مسيح)شناسى عصر جديد به ما داده، و

تاهىندگى و عمليات عيسى مسيح مى)باشـد، كـوى از ز معتبـرًش كامالارگز
د، البته بـامى)كند. از نظر او عهد)جديد عالقه)اى به اينكه مسيح كيست نـدار

د حضور مسيح بهمورست. كاملن دردن اوعى منكر الهى بواين استدالل به نو
 مطمئن نيست. در جتزيه و حتليـلًان يكى از اشخاص تثليث الهى كامـالعنو

د كه مسيح او همان مسيحى نيست كه در كتاب)مقدسنهائى مشخص مى)شو
ستش مى)كنيم.ست داريم و پرا دومى)بينيم و او ر

فرنهوفى شده)اند؟ ديتريش بوان به ما معرع مسيحى در اين دورديگر چه نو
ان» تقدير مى)كند، در حالى كـه جـاناى ديگـردى بر(١٩٠٦-١٩٤٥) از «مر

ش)ترين كتـاب سـال ١٩٦٣ از كـسـىفـرون (١٩١٩-١٩٨٤) در پرابيـنـسـور
دى خدا» است. آلفرصحبت مى)كند كه «از طريق اعمالش دريچه)اى به سـو

حله)اى» از كسى با مـاان «الهيات مرادارايتهد (١٨٦١-١٩٤٧) و هـوث ونور
لـىده، وند از طريق او كار كرسخن مى)گويند كه تنها انسانى است كه خـداو

ديند دو چارفنت خـدا مـى)بـاشند. پير تـايـهـار منكر ايـده جسـم گـرًاحتـاصر
نى است و بـهن اخالق درود كه كانـواع كرا اختـر(١٨٨١-١٩٤٥) مسيحـى ر

د كهلد ١٩٢٦) نيز مسيحى دارلتمن (توگن مود. يورمان پايان مى)پذيرمرور ز
دنىدگان باور كرخاسنت جسمانى او از مرقات از او صحبت شده و برگاهى او

گت پاننبـرلفارنيست و به عقيده او «الهيات اميد» قابل اعتماد منـى)بـاشـد. و
دگان از مرًلتمن به جهان مى)گويد كه مسيح قطـعـاعكس مـولد ١٩٢٨) بر(تو

شحال مى)شويم و از ظهوراى حلظه)اى خوخاسته است. در اينجاست كه بربر

گ ازقتى پاننبرلى ولى شادى مى)كنيم. وسوصه ايمان رمان جديدى در عرقهر
دگانش از مـرستاخيـزد كه ر فكر مى)كـرًاخلطا و كسى كه اشتبـاهـامسيح جايـز

د، صحبت مى)كند، بالفاصلهاهد بوان خوستاخيز ايمان)دارمان با پايان و رهمز
د.شاديمان تبديل به يأس مى)شو
د كه حقايـقان صدا شنيده مـى)شـوارقفه هزن ودر تاالر الهيات نويـن بـدو

اضح واند صداى وج كه منى)توش مى)كنند. دنياى خارا مخدوكتاب)مقدس ر
فته و بها گرد رش خـوا از ميان اين همه سر و صدا تشخيص دهد، گـومعتبر ر

داشتاند بـرد. دنيا از ميان اين همه سر و صـدا منـى)تـود مى)رودنبال كار خـو
سد كه هيچ كدام از اين سر واجنام به اين نتيجه مـى)رستى داشته باشد و سردر

ى برد مسيح معتبر نيستند. اما مسيحيت چيـزجود شخص و وصداها در مور
ا بدان سو هدايت مى)كند كهد كليسا مـا ركرد است. كارنه)هاى خـواساس منو

د، چه در صحنهى پيروز مى)شونه به بهترين نحوباور داشته باشيم كه اين منو
ان. و بدين جهت است كه دنيااى فقيرهاى عام)املنفعه برد سياسى يا كارعملكر

س و غفلتش از خـدا - انـسـان كـهّوبه خاطر مخالفتـش بـا خـالـق و داور قـد
ناى توبه)كنـنـدگـان اسـت، از درو كفايـت)كـنـنـده بـرًجنات)دهنـده)اى كـامـال

اد را مى)دانند صداى خوسيده كه آنانى كه حقيقت رمان آن رسد. اينك زمى)پو
ت سكوlلهآن چنان بلند كنند كه صداهاى الهيات نوين در مقايسه با آن به منـز

شن و صريـحند عيسى مسيـح رود شخصيت خـداوباشد. كالم خدا در مـور
ا در چند جملهافات كهن به طور شايسته)اى حقيقت راست. اعتقادات و اعتر

ى به جهانيان اعالم كنيمل)ناپذيرلزانيم با صداى تزده)اند و ما مى)توخالصه كر
لى است، هم ذات باپدراقعى و ازم تثليث، خداى وكه «پسر خدا شخص دو

≤π≥ ÊU�½« r¼ ¨«bš r¼ ¨v�OŽ È“Ëd�« Ë sNE ÈU¼ÅXŽbÐ ≤π≤



دا به خواص اساسى و ضعw)هاى انسان رمان، طبيعت و متام خوى زكه در پر
فت و هم)ذات باه شكل گرح)القدس در بطن مريم باكـرت روفت، و با قدرگر

ا، يعنى الهى و انسانـى بـه طـريـقاين دو طبيعت كامـل و مـجـزاو شد. بنابـر
كيب يا تبديل.ن تغيير، ترستند، بدوى در يك شخص به هم پيوجدايى)ناپذير

اقعى است يك مسيح است، تنـهـااقعى و انسان وو آن شخصى كه خـداى و
ست)منيستر).اسطه بين خدا و انسان» (اعتقاد نامه وو

 پسر يگانه،ِخداى پدر
و با او يكى در جالل،

يك در حكمت، يك در خدمت،
ان،مطلق و بيكر

ماى عيسى، من به تو ايمان دار
ند و خداى من هستى.تو خداو

دانى،امش جاواعظ آرو
هائى،مسيح، اى مبشر ر

ا از شبهاى ظلمانى خطاهايشانانسان ر
ت كن،دانى حقيقت، دعوبه نور جاو

معيسى، من به تو ايمان دار
ئى!عده دادند، تومسيحى كه انبيا و

فته در اعماق انديشناك جتسيمانى،فرو ر
دناك،اشته شده بر جلجتاى درافربر

در باغ، بر صليب،
ده،ان كرا جبرات تلخ ما رتقصير

م،اى عيسى من به تو ايمان دار
اى من.اى كاهن و اى فدا شده بر

اى پادشاه نسل آمرزيده
و اى حامى فياض ما!

مينى مادهاى زدار نبراى سر
االى همه هستى ما،و اى هدف و

م،اى عيسى من به تو ايمان دار
مسيح اى پادشاه پادشاهان.

ن (١٨٣٩-١٩٠٠)ئل جان استوسامو
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ندمان عيسى مسيحدر اين كتاب ما شاهد شخصيت اعجاب)انگيز خـداو
لى و ابدى است، آن چنان كـهديم و بر اين نكته تأكيد شده كه او خـداى ازبو

ده است:ده بيان منوسلى به زيبائى در اين سرولز وچار
مين يك)صدا شويد،اى آسمان و اى ز

ائيد،شتگان و آدميان بسراى فر
دها بستائيد،ا با سروند رخداو

چك انسانى ما محصور شد،خدائى كه در حصار كو
فت.د گرا به خوو جسم انسان ر

.دشن هتساك وا تيهولا زا ىزيچ ،دمآ ناسنا مسج رد ىتقو ،ام هدنهد تاجن
ىفاك و مزال lهرافك ات دش ناسنا وا هك تسا نيا لاوس خساپ ؟دش ناسنا ادخ ارچ

،دنا هدروآ ناميا و دنا)هتشگرب وا ىـوس هب و هدرك هبوت هك ار ىناـسك ناهانگ ىارب
.دوب)ىم لماك ىادخ و لماك ناسنا دياب ام تاجن ققحت ىارب حيسم .دزادرپب

د شخصهمان طور كه در اين كتاب ديديم، ديدگاههاى مختلw در مور
شيم در انديشه)هاىده)اند و ما بايد هميشه بكوسا بومسيح از يك تا چند نظر نار

اقعيت)ها، بر اساس كتاب)مقدس عمل كنيم. در سال)هاى اخيرد و بيان وخو
ا در سطحى باالتر ازشيده)اند مسيح ر كوًاطى اشتباهابعضى از جنبش)هاى افر

دىمرا ابرت اعجاز مسيح، او رجه به قدرار دهند، عده)اى ديگر هم با توپدر قر
هاى عجيب اجنام مى)داد.ند كه كارمى)پندار

ابطه باذ جنبش «كالم ايمـان» در ران پر نفوفدارى از طردر تعليمات بسيار
د داشته است، نظيـرجوجهى وسائى)هاى قابل تـوشخص مسيح و كار او نـار

ب شيطان شد، يا ديدگاهى صليب مغلواين ديدگاه كه معتقد است مسيح بر رو
ندگى سالم واى زنه)اى برى مبنى بر اينكه مسيح در جسم انسان آمد تا منوديگر

اف،ان جديد باشد. كسانى ديگر نظير مك)كانل و هينگـراى ايمان)دارغنى بر
ه شخصيـتشنى و دقت به اين ديدگاه)هاى پر از اشتباه و فلسفـى دربـاربه رو

ده)اند.مسيح استناد منو
ده است.د جتلى منوج خوند عيسى مسيح در اوعظمت فيض خدا در خداو

بر نام او در كليسايش در اين جهان جالل باد، از حال تا ابداالباد.
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صى متام نكات اصلى در خـصـوترين بيانيه كه حـاوقديمى)ترين و معتبـر
سفر،اقع بر ساحل بـون، واى كالسدوه شخص مسيح مى)باشد در شـورآموز

ى شهر قسطنطنيه در اكتـبـر سـال ٤٥١ مـيـالدى بـه تـصـويـبست روبـرودر
مىمين مجمع عموان چهاراخوس فرسيانواتور مارسيد. امپرقت ركليساهاى و

كبا مرا فرو نشاند. شورس رتايكيوس و اود تا بدعت)هاى نستوريوائه منوا ارر
افقد و بخش عمده)اى از «تعريw ايمان» كه ايشان بر آن تواز ٦٣٠ اسقw بو

دند در پى مى)آيد. اين اعتقاد)نامه، بيانيه)اى دقيق و سيستماتيك از تعاليممنو
دان قاعده تفكر و تعليـم در مـورناب كتب)مقدسه است و تا به امروز به عـنـو

فته)اندد پذيران ايمان خوا به عنوده و متامى كليساها آن رشخص مسيح پا بر جا بو
ى از بسيارlده و در عين حال پايهى بوافات بى)شمارو منشأ اعتقاد)نامه)ها و اعتر

ا تشكيل داده است.حانى ردهاى رون نيايشى و سرومتو
ادمان رأى، مران مقدس، همه ما به يك دل و يك ر«پس در پيروى از پدر

افتعليم مى,دهيم كه به پسر يگانه خدا، خداوند ما عيسى مسيح اعتـر
كنند كه هم در الوهيت و هم در انسانيت، كامل است؛ خداى حقيقى و

اى جسم و جان واقعى؛ هم,ذات با پدر در الوهيـت وانسان حقيقـى؛ دار
هم,ذات با ما در انسانيت؛ شبيه ما در همه چيز بدون گناه؛ مولود جاودانى

ه متولدكراى ما و به جهت جنات ما از مريم بااز پدر كه در اين ايام آخر، بر
اى دوشد. او يگانه مسيح، پسر، خداوند، يگانه مولود از پدر است كه دار

طبيعت متمايز، تغيير,ناپذير، تقسيم,ناشدنى، جدائى,ناپذير است و احتاد اين
گى,هاى خاص هر طبيعت بهد، بلكه ويژا از بين منى,بردو طبيعت، متايز آنها ر

اند و او رقوت خود باقى مى,ماند و در يك شخص و يك وجود همخوانى دار
د و تقسيم منى,كند، بلكه تنها يك شخص هستبه دو شخص جدا منى,ساز

كه پسر، يگانه مولود از پدر، كلمه خدا، خداوند عيسى مسيح است همان
ده بودند و همان طور كه خودد او اعالم كرگونه كه انبيا از ابتدا در مور

انخداوند عيسى مسيح به ما تعليم داده و مطابق اعتقاد,نامه,اى كه از پدر
سيده است.»مقدس به ما ر
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د كه كلمـات آغـازيـن آنانـى دارچنيـن عـنـواين اعتقاد)نامـه بـديـن خـاطـر
Quicunque vultب است بـهاهد») به طـور سـنـتـى مـنـسـو («هر كـه مـى)خـو

گمان بزرس، اسقw اسكندريه از سال ٣٢٨ تا ٣٧٣ ميالدى و قهـرآتاناسيو
ط بـهد اعتقاد)نامه مربـوسى. خوائى كتاب)مقدسى عليه بدعـت آريـول)گراصو

ليتط به شخص مسيح و مقبوى است و بعد از خامته مباحثات مربوترتاريخ دير
 در شمـالًن تدوين شد. اين اعتقاد)نامه احتمـاالبيانيه)هاى افسس و كالسـدو

ستين اهل هيپو شكلان قديس اگوسط پيرون پنجم و هشتم توآفريقا مابين قرو
فته است.گر

هاىازص رهى از ايمان كليسا در خصـواعتقاد)نامه آتاناسيان بيانيه باشكو
گ تثليث و شخص مسيح است. متامى كليساهاى مسيحى اين اعتقاد)نامهبزر

م كننـده»ات محكوفته)اند، هر چند مسيحيان زيادى انتقاداتى بر «عبـارا پذيرر
دگز منى)بايست به سندى احلاق شواتى هرفت چنين عبارند. انتظار مى)رآن دار

شته)اى كه چنان تعاريw زيبا و دقيقى از نوًصا انسانى است، مخصوًكه كامال
ائه مى)دهد.نه عميق ارعاتى اين گوضومو

هر كه مى,خواهد جنات يابد، قبل از هر چيز بايد ايمان كاتولـيـك(١) 
ند،ا كامل و بى,عيب نگاه مى,داركه بجز كسانى كه آن ر(٢) داشته باشد. 

، ايمان كاتوليك اين است كه ما(٣) اماكت ابدى مى,شوند.  دچار هالًيقينا
بدون(٤) ا يگانگى عبادت كنيـم. ا در تثليث و تثليـث رخداى واحد ر

ا پدر يك شخص است، پسر شخصزير(٥) تداخل اشخاص يا متايز ذات. 
اما الوهيت پدر، الوهيـت پـسـر و(٦) ديگر و روح,القدس شخص ديـگـر. 

ابر و عظمت ابدىاى جالل برالوهيت روح,القدس يكى است، و هر سه دار
ند.ذات پدر همان است كه پسر و روح,الـقـدس دار(٧) يكسان هستنـد. 

پدر(٩)))پدر نامخلوق است، پسر نامخلوق است و روح,القدس نامخلوق. (٨) 
پدر ابدى است، پسر(١٠) لى. لى است و روح,القدس ازلى است، پسر ازاز

لى،با اين وجود، آنها نه سه وجود از(١١) ابدى است و روح,القدس ابدى. 
اين نه سه [وجود] نامخلوق، نه سـهبنابر(١٢) لى هستند. بلكه يك وجود از

تيب پدربه همين تر(١٣) لى هست. لى، بلكه يك نامخلوق و يك ازوجود از
و با(١٤) قادر مطلق است، پسر قادر مطلق است و روح,القدس قادر مطلق. 

اينبنابر(١٥) د. اين وجود نه سه قادر مطلق، بلكه يك قادر مطلق وجود دار
و با اين وجود سه(١٦) پدر خدا است، پسر خدا است و روح,القدس خدا. 

پس پدر خداوند است، پسر خداوند(١٧) د، بلكه يك خدا. خدا وجود ندار
 و با اين وجود نه سه خداوند، بلكه يك(١٨)است و روح,القدس خداوند. 

اف بـها به اعتـراين چون حقيقت مسيـحـى مـا ر بنابـر (١٩)خداوند هسـت.
ا ازالوهيت و خداوندى سه شخص هدايت مى,كند، آئين كـاتـولـيـك مـا ر

پدر نه ساختـه (٢٠) د.حذر مى,دارتصور وجود سه خدا يا سه خداونـد بـر
پسر تنها از پدر است، نه(٢١) شده، نه خلق گشته و نه مولود شده است. 

روح,القدس از پدر و پسر است، نـه(٢٢) مصنوع، نه مخلوق بلكه مـولـود. 
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اين يك پدر هست،بنابر(٢٣) مصنوع، نه مخلوق، نه مولود بلكه صادر شده. 
نه سه پدر؛ يك پسر هست، نه سه پـسـر؛ يـك روح,الـقـدس هـسـت، نـه سـه

و در اين تثليث، هيچ يك اول يا آخر نيست، هيـچ يـك(٢٤) روح,القدس. 
لى و ابدى، با همبلكه هر سه شخص از(٢٥) گتر يا كوچكتر نيسـت. بزر
 گفته شد هم تثليث در يگانگى و همًابر هستند، تا همان طور كه قبالبر

اين هر كه مى,خواهد جنات يابد،بنابر(٢٦) يگانگى در تثليث عبادت شود. 
ماى جنات ابدى الزبر(٢٧) بايستى اين گونه در خصوص تثليث بينديشد. 

فنت خداوند ما عيسى مسيح، ايمان كـامـلاست كه انسان به جسـم گـر
ارپس اين ايمان واقعى است كه ما ايمان داريم و اقر(٢٨) داشته باشد. 

او(٢٩) كنيم كه خداوند ما عيسى مسيح، هم خدا و هم انسان است. 
مان ازل از ذات پدر مولود شد و نيز انسانى كه در زخدا است كه در از
خداى كامل، انسان كامـل،(٣٠) ديد. ش متولد گـرطبيعت انسانـى مـادر

ابر با پـدر و دردر الوهيـت بـر(٣١) اى روح عقالنى و جسم انـسـانـى. دار
كه هر چند خدا و انسان است، ولى نـه دو،(٣٢) انسانيت كمتر از پـدر. 
يك بودن او، از تبديل الوهيت او به جـسـم(٣٣) بلكه يك مسيح اسـت. 

يك بـودن(٣٤) فت. انسانى نيست، بلكه از الوهيتى كه جسم انسانى گـر
ازير(٣٥) او، نه از يكى بودن ذاتش، بلكه از يگانگى شـخـص او اسـت. 

همان طور كه انسان، روح و جسم است؛ مسيح نيز خدا و انسان اسـت.
د و روز سوم ازجن كشيد، به عالم ارواح نزول كراى جنات ما ركه بر(٣٦) 

است خداى پدرد و به دست ربه آسمان صعود كر(٣٧) خاست. گان بردمر
ى كند.ا داورگان ردگان و مرندقادر مطلق نشسته و از آجنا خواهد آمد تا ز

د، وگان با بدنهايشان قيام خواهنـد كـرددر هنگام آمدنش همه مـر(٣٨) 
آنانى كه اعمال نيكو اجنام(٣٩) ا پس خواهند داد. حساب اعمال خود ر

د حيات جاودانى خواهند شـد و آنـانـى كـه اعـمـال بـد اجنـامداده,اند وار
اين است ايمان كاتوليك و هر(٤٠) داده,اند به آتش ابدى خواهند افتاد. 

د جنات نخواهد يافت.ا با ايمان و بى,كم و كاست نپذيركه آن ر
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