
https://fa.ligonier.org   

1 

 از تثلیث  لذت بردن
 س مایکل ریوِ  نویسنده:

برانگیزند. سرشار از زندگی، زیبا و به گرماي ترق  این سه کلمه چقدر نشاط). 8: 4«خدا محبت است» (اول یوحنا 
ین جمله سرد و سنگین  و تروق آتش هستند. اما در خصوص «خداوند تثلیث است» چه؟ خیر، آن تاثیر را ندارند: ا

شود  رسد. کامالً قابل درك است، ولی مسیحیان باید واقعیتی را که در پس بیان احتماالً سرد ابراز می به نظر می 
ربط قلمداد کرد، اما حقیقت این است که خداوند  ي جزمی کهنه و بی توان یک عقیده دریابند. بلی، تثلیث را می 

  محبت است زیرا خداوند تثلیث است.

، فرصتی براي اینکه قلب شما  نیکوستغرق شدن در تثلیث فرصتی است براي چشیدن و دیدن اینکه خداوند  
و جانتان تازه گردد. زیرا فقط زمانی که معناي تثلیث بودن خداوند را فهم کنید به راستی قادر    محبتسرشار از  

شد ي خداوند خواهید شد. اگر تثلیث چیزي بود که می العادهبه درك زیبایی، محبت سرریزکننده، و جذابیت فوق 
؛ برعکس،  ایمار آزاردهنده خالص کرده بود که او را از یک باز خدا مجزا کرد، این مجزا کردن به معناي آن نمی 

است که    تثلیث است، و در همین    خداي تثلیثگرفتیم. خداوند  است از او می   بخشلذتدقیقاً آنچه را در خداوند 
 او خوب و مطلوب است.  

 خواهم این مطلب را براي شما شرح دهم.  می 

 شروع کردن با عیسی 

از انجیل فقط تا به آنجا مسیحی است که بیان و عمل این خدا،    ايبنیان ایمان ما خود خداوند است و هر جنبه 
توانم به رستاخیز جسمانی او  توانم به مرگ مردي به نام عیسی باور داشته باشم؛ می ، باشد. من می تثلیثخداي  

داشته  باور ن  تثلیثتوانم به رستگاري فقط با فیض باور داشته باشم؛ اما اگر به خداي  باور داشته باشم؛ حتی می 
 مقدس ببینیم.  باشم اصالً مسیحی نیستم. بیایید این مطلب را در کتاب 

تا ایمان آورید که عیسی، مسیح و پسر خدا است و تا ایمان گوید انجیل را نوشتم «ي انجیل، می یوحنا، نویسنده 
  مبشر برانگیز از نظر یک  ي ماموریت تحسیناین یک بیانیه ).  31:  20د» (انجیل یوحنا آورده، به اسم او حیات یابی

اینکه کسی به راستی به مسیح ایمان آورد. اما حتی این دعوت ابتدائی به ایمان به پسر خداوند،    ياست: مشاهده
همان که با  گویند. خداوند پدر اوست. او عیسی است،  دعوت به ایمان به تثلیث است. عیسی را پسر خداوند می

 رسید. مقدس شروع کنید به تثلیث می القدس تعمید شد. اگر با عیساي کتابح رو

  24:  17اي رو حیات ابدي و اصلی خداي ماست. عیسی در انجیل یوحنا  مسیح، پسر خداوند» پنجره اسم «عیسی 
«می دعایش  در   پدرگوید:  تو  اي  نمو...  محبّت  جهان  بناي  از  پیش  که  مرا  است  خدایی  همان  این    در دي». 
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آشکار شد. پیش از آنکه دست به آفرینش بزند، پیش از آنکه بر جهان حکم کند، پیش از هر چیز  مسیح  عیسی
 القدسش بود.  دیگري، این خداوند پدر بامحبت پسرش در روح 

 شویم:جه این مطلب می دارد و اگر به تعمید عیسی دقت کنیم متوي بسیار خاصی دوست می پدر پسر را به شیوه 

امّا عیسی چون تعمید یافت، فوراً از آب برآمد که در ساعت آسمان بر وي گشاده شد و روح خدا  
آنگاه خطابی از آسمان در رسید که این است  .  آید را دید که مثل کبوتري نزول کرده، بر وي می 

 ) 17- 16:  3انجیل متی ( م. پسر حبیب من که از او خشنود

بر عیسی    القدس روح کند، و این کار را زمانی که  اش از او را اعالم می ر و خشنودي سمحبتش به پدر اینجا پدر  
، پولس  5:  5کند. مثالً، در رومیان  را نازل می   القدس روح دهد. خداوند براي اعالم محبتش  آید انجام می فرود می 

 القدس روح در نیز براي اعالم محبتش به پسر  ریزد. پس پمحبت خود را به قلوب ما می   القدس روح گوید خداوند با  می 
 دهد.  را می 

چیزي نیست به جز سخن از خدایی که در عیسی آشکار شد، خدایی که در انجیل  «تثلیث»  سخن از  به بیان دیگر،  
گویید، یعنی از پسرِ پدر که  کنیم. تثلیث محصول تامالت انتزاعی نیست، و وقتی از عیسی سخن می مشاهده می 

 گویید.  سخن می  تثلیث تعمید شد، از خداي  القدس روح با 

 لذت بردن از آنچه به پسر متعلق است 

کرده و گناهکاریم. دلیل دیگر اینکه خدا  سقوط  خداوند پسر را براي ما فرستاد؟ یک دلیلش آن بود که ما  چرا  
). همین مطلب به  16:  3داشت، با اینکه ما طغیان کرده بودیم (مراجعه کنید به انجیل یوحنا  جهان را دوست می 

انجیل یوحنا،  ي کافی شگفت اندازه اما جلوتر در همان  بر زبان  عیسی دلیل اساسیانگیز است،  را  تر و مهمتري 
 گوید:می  در حضور پدر دعاآورد. او ضمن  می 

ي.  اند که تو مرا فرستاداي پدر عادل، جهان تو را نشناخت، امّا من تو را شناختم؛ و اینها شناخته
شان اي در ایو اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبّتی که به من نموده 

 ).   26  –  25: 17(م. باشد و من نیز در ایشان باش 

خواست اطالعاتی  معنایش این نیست که او صرفاً می  ،به بیان دیگر، پدر پسرش را فرستاد تا خودش شناخته شود
آورند قرار گیرد، و   ایمانابدي پدر به پسر شاید در کسانی که به او  محبتراجع به خودش به دیگران بدهد، بلکه  

شخصیتی،  . پس در اینجا نوعی رستگاري هست که هیچ خداي تک لذت ببریم  شاید ما نیز همچون پدر از پسر
آن   مایل استاست که  مسروراش به پسر ابدي  محبت توانست عرضه کند: پدر چنان از ست، نمیخواحتی اگر می 

خواهند آورد به اشتراك گذارد. در نهایت، خداوند پسر را فروفرستاد زیرا پدر به پسر    ایمان کسانی که  يبا همه را 
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پدر به جهان در    محبتبگذارد.    را به اشتراك  القدس روح   یِو همراه  محبتخواست آن  بسیار محبت داشت و می 
 کران او به پسرش است.  بی  مملو از محبتواقع 

. این طور  برکات خداوند قطراتی نیست که او از دور بر ما بریزد و نجات او چیزي نیست که از راه دور انجام شود
دهد و سپس او را  برکاتش را به پسرش می   ينیست که خالق فقط دل به حال ما بسوزاند و ما را ببخشد. او همه 

محبتی،    مشارکت پر خواهد در  . پدر چنان ما را دوست دارد که می مند شویماز پري جالل او بهره   مافرستد تا  می 
برد، حضور داشته باشیم. به عالوه، این سخن بدین معنی است که  از آن لذت می  القدس روح که او همراه با پسر و 

 توانیم پدر را پدر خود بدانیم.  ناسیم: به عنوان پدر. در واقع، می ش ما خدا را چنان که به راستی هست می 

شود خداي پسر تا ابد در آغوش یا بر روي پاهاي پدر است. انسان جرات تصورش  گفته می  18: 1در انجیل یوحنا  
). درست  24: 17نیز همراه با وي در آنجا باشند ( ایماندارني او این است که گوید خواستهرا ندارد، اما عیسی می 

نه به عنوان  ،  به همین دلیل پدر او را فرستاد: به امید اینکه ما کسانی که او را انکار کردیم شاید برگردانده شویم 
 سرشاري که پسر همواره از آن برخوردار بوده لذت ببریم.   محبت ، تا از فرزندانمخلوقات، بلکه به عنوان  

 از خداوند  دنلذت بر

 نویسد: جی. آي. پکر می 

خواهید در خصوص فهم یک شخص از مسیحیت قضاوت کنید، ببینید نظرش راجع به  اگر می 
نگرش   نیایشش و  و  فکر دعا  این  اگر  و خدا پدرش است چیست.  فرزند خداست  فکر که  این 

از مسیحیت    شود اصالً درك خوبی اش به زندگی را انگیزه ندهد و کنترل نکند مشخص می کلی 
 ندارد.

اي  نکته  يشود متوجه نامد، معلوم می در واقع، وقتی شخصی عمدتاً و با اعتماد به نفس خداي متعال را «پدر» می 
است. به عالوه، این نگاه توجه قلب ما را معطوف به   شدهاساسی و زیبا راجع به کیستی خدا و علت نجات خودش  

به پسر سهیم کند و به عنوان پدر آنها    محبتش ر از اینکه دیگران را در  کند! این واقعیت که خداي پد خداوند می 
 شود نشانگر آن است که او تا چه اندازه مهربان و رحیم است.شناخته شود خوشحال می 

دهد. افتخار  شود، بلکه آرامش و لذت عمیقی به ما می خدا را پدر خود دانستن نه تنها منجر به شادي بیشتر ما می
  عالم   فرمانرواي  محبوبپادشاهی ثروتمند بودن دلپذیر است، اما    فرزند انگیز است.  وند پدر ما باشد حیرتاینکه خدا

تر است. بهتر و قطعاً امن   هااز تمامی بخشش کند  که این خدا عرضه می   نجاتی  . بدیهی استوصف ناپذیر استبودن  
گیرد  گوید و در آغوش می خوشامد می   فرزندانشسایر خدایان نیز ممکن است ببخشند، اما این خدا ما را به عنوان  

زند و الزم نیست براي  کند. او دست به بازي «آیا دوستم دارد، آیا دوستم ندارد» نمیو هرگز ما را از خود دور نمی 
به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت    مااو  اري بی عیب و نقص داشته باشیم. خیر، «محبوب بودن نزد او رفت
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کند تا  ). عیسی تضمین می 12: 1» (انجیل یوحنا  داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد
 مند خواهیم شد.  ابد از محبت خدا بهره 

 درخشند ها میدل

دارد؟ در نهایت، همه چیز بستگی به تصور شما از    یشما به چه نحو است؟ ایمان شما چه شکل  فرزندانزندگی  
کنید؟ بدون  خدایتان کدام است؟ کدام خدا را بندگی می گذارد.  خدا دارد. اینکه خدا کیست بر همه چیز اثر می 

توانستیم بدانیم  ي پسر، نمی توانستیم بدانیم که خداوند واقعاً پدري بامحبت است. بدون عیساعیساي پسر نمی
بریم خداوند پدر ماست،  گوید، ما از طریق عیسی پی میخداوند پدر بامحبت ماست. اما همانطور که مارتین لوتر می 

پدرانه و «می  قلب  بی توانیم درون  ما  به  و مشاهده کنیم که محبتش  ببینیم  را  این گونه    اش  مرز است.  و  حد 
 رخشد.»دشود و می هایمان گرم می دل 

 

ریوِ الهیات  س دکتر مایکل  رئیس شبکه   ولزیونیون در  الهیات    ي، مدرسهرئیس و استاد    ياست. وي همچنین 
آموزشی    و مدرس ارشد سري  بوده  Rejoicing in Christ  چند کتاب از جمله  ياروپاست. او نویسنده  نالهیدانا

 .باشدمیThe English Reformation and the Puritans   با موضوع یگونیرل

 

 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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