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 مقدس است؟ ي تثلیث مبتنی بر کتابآیا آموزه 
 کیت اي. متیسون نویسنده:

مقدس»  مقدس است؟ خب، بستگی به این دارد که منظور شما از «مبتنی بر کتابي تثلیث مبتنی بر کتابآیا آموزه 
ي  مقدس آموزه ي نیقیه آمده است؟ خیر. آیا کتابمقدس چیزي شبیه به اعتقادنامه چه باشد. آیا در هیچ جاي کتاب

تشریح کرده است؟    ذاتی هم  یا  گوهري هم مند و با استفاده از اصطالحات فنی الهیات مانند  تثلیث را به طور نظام 
مقدس بدانیم خود را  ي تثلیث را مبتنی بر کتابه آموزه خیر. خب، پس اگر این آن چیزي است که براي اینک

ي  مقدس نیست. لیکن براي اینکه آموزه نیازمند به آن تلقی کنیم، جواب منفی است و این آموزه مبتنی بر کتاب 
  مقدس باشد به چنین چیزي نیازمند نیستیم.مذکور مبتنی بر کتاب

ي مربوط به خداوند که براي شکوه او و نجات و ایمان و حیات  گوید: «تمام چیزها ي وستمینیستر میاعتقادنامه 
).  6.  1مقدس هستند» (اند یا پیامد درست و ضروري کتابمقدس آمده صراحت در کتاببشر ضرورت دارند یا به 

مقدس نیامده، اما قطعاً «پیامد درست و ضروري» مطالبی  صراحت و با اصطالحات فنی در کتاب ي تثلیث به آموزه 
  گویند.مقدس چه می هاي صریح کتاباند. پس باید ببینیم آموزه مقدس آمده صراحت در کتاب که به  است

مقدس را  گوید فقط یک خدا وجود دارد. در میان کسانی که مرجعیت کتاب صراحت می مقدس به نخست، کتاب 
به این حقیقت شهادت    مقدس تک صفحات کتاب ي این مطلب بحث خاصی نیست. تقریباً تک قبول دارند، درباره 

  یهُوَه   که   بر تو ظاهر شد تا بدانی   «اینآمده است:    35:  4دهند که فقط یک خدا وجود دارد. مثالً در تثنیه  می 
چندخدایی و  ).  8  -6:  44؛  10:  43؛ اشعیا  39:  32؛  39:  4» (همچنین، تثنیه  نیست  و غیر از او دیگري   خداست

شدت محکوم شده و گفته شده که یهوه خداست و هیچ خداي دیگري وجود  به ي اسرائیل  پرستی ملل همسایه بت
 ). 20 -6: 44ندارد (اشعیا 

گوید پدر خداست. این سخن نیز در تاریخ کلیسا نسبتاً مورد اتفاق بوده است. عیسی  وضوح میمقدس به دوم، کتاب 
ف از «خدا پدر ما» و «خداي پدر»  پولس در جاهاي مختل ).  27:  6گوید (مثالً یوحنا  از «خداي پدر» سخن می 

؛ افسسیان  3و    1:  1؛ غالطیان  2:  1؛ دوم قرنتیان  24:  15؛  6:  8؛  3:  1؛ اول قرنتیان  7:  1گوید (مثالً رومیان  سخن می 
؛  1:  1؛ دوم تسالونیکیان  1:  1؛ اول تسالونیکیان 17: 3؛ 2: 1؛ کولسیان 11: 2؛ 2: 1؛ فیلیپیان 23: 6؛ 20: 5؛ 2: 1
گوید وضوح می مقدس به پس کتاب). 3؛ فیلیمون 4: 1؛ تیطس 2:  1؛ دوم تیموتائوس 2: 1تیموتائوس  ؛ اول16: 2

  فقط یک خدا وجود دارد و پدر خداست.

داد این بود که  مقدس یاد می ي آن چیزي که کتاب گوید پسر خداست. اگر همه وضوح میمقدس به سوم، کتاب
گرفت که در  سادگی نتیجه می آمد. یک مسیحی به لی پیش نمیفقط یک خدا وجود دارد و پدر خداست، مشک

شد. شود. در نتیجه، اوضاع ساده می جدید پدر خوانده می شد و در عهد عتیق همان خداي واحد یهوه نامیده می عهد 
  شود.ي پسر و عیسی مسیح دارد موضوع پیچیده می هایی درباره صراحت آموزه مقدس به اما چون کتاب
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خوانیم: «در آغاز  ي انجیل یوحنا چنین می گوید پسر خداست. براي مثال، در مقدمه صراحت میبه   مقدس کتاب
در اینجا، «کلمه» با خدا یکی دانسته شده  ).  1:  1کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود» (انجیل یوحنا  

صراحت پاسخ این  به   14  لمه» کیست؟ آیه («خدا بود») و همزمان از او متمایز شده است («نزد خدا بود»). این «ک
دهد: «و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی؛ و جالل او را دیدیم، جاللی  سوال را می 

  ي پدر». کلمه عیساي پسر است.ي پسر یگانه شایسته

عتیق  الً او همان خداي واحد عهد اند. مثهاي مختلف عیسی را با خدا یکسان گرفته مقدس به بیاننویسندگان کتاب 
شود. در  شروع می   3:  40شود. یک مثال کفایت خواهد کرد. انجیل مرقس با نقل اشعیا  است که یهوه نامیده می 

شود  گوید یک روز یهوه نزد قوم اسرائیل خواهد آمد. به آنها گفته می دهد و می آن آیه، اشعیا مردم را تسلی می 
ي عبري یهوه است. در انجیل مرقس،  ي کلمه ي «خداوند» در اینجا ترجمه ه کنند». کلمه «راه را براي خداوند آماد

دهنده راه را براي عیساي خداوند که  کند. یحیاي تعمید بینی را محقق می است که این پیش  واحد عیسی همان  
اش نزد اسرائیل  ا به وعده کند. بر این اساس، عیسی همان یهوه است که اکنون بن آید آماده می نزد قوم اسرائیل می 

 آمده است. 

شوند همچنین، شایان توجه است که در سراسر عهد جدید، کلمات، کارها و صفاتی که به عیسی نسبت داده می 
خواهد تا در نام  او از شاگردانش می ).  2:  2شود (انجیل متی  فقط قابل انتساب به خداوند هستند. او پرستیده می 

).  26  -17:  5؛ لوقا  12  - 1:  2؛ مرقس  8  - 1:  9بخشد (انجیل متی  او گناه را می ).  14:  14ا  او دعا کنند (انجیل یوحن
(انجیل یوحنا   بر  ).  17:  1کند (کولسیان  او تمامی خلقت را حفظ می ).  16:  1؛ کولسیان  3:  1او خالق است  او 

(انجیل متی   (انجیل).  27  -23:  8طبیعت حاکم است  بود  واپسین داور خواهد  اعمال  22:  5یوحنا    او در روز  ؛ 
  توانست موارد مذکور را تصدیق کند.مقدس نمیبود، کتاب اگر پسر همان خدا نمی). 42: 10رسوالن 

به چهارم، کتاب  بدعتگوید روح صراحت می مقدس  برده القدس خداوند است.  زیر سوال  را  آموزه  این  اند، گذاران 
مقدس براي ما  ي مرجع کتاب زیر سوال برده بودند، اما کلمه ي دیگر را که پسر خدا باشد  همانطور که آن آموزه 

از مسیحیان  شود و هر آنچه در آن آموزش داده می متن اصلی محسوب می  ایمان ماست. بسیاري  شود مبناي 
القدس چطور با خداوند مرتبط شده، زیرا در آنجا آمده است که دروغ  روح   4  - 3:  5دانند که در اعمال  تلویحاً می 

مقدس تنها اشتباه معتقدند این متن از کتاب القدس همان دروغ گفتن به خداست، اما مسیحیان به به روح گفتن  
ي متون مرتبط در این مقال  ي همه القدس است. این طور نیست. بحث جامع درباره شاهد موجود بر الوهیت روح 

 کنیم. گنجد، ولی به چند مورد اشاره می نمی

گوید. در  گویی خود سخنی از یهوه می مقایسه کنید. اشعیا در پیش   27  -25:  28ا اعمال  را ب10  - 8:  6مثالً اشعیا  
القدس دهد. به بیان دیگر، آنچه یهوه گفت همان چیزي است که روح القدس نسبت می اعمال، پولس آن را به روح 
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رسیم. آنچه یهوه در  هی می ي مشاببه نتیجه   11  -7:  3با عبرانیان    11  -7:  95ي مزامیر  گفت. همچنین، با مقایسه 
  دهد.القدس نسبت می ي عبرانیان به روح گوید نویسنده می  95مزمور 

کتاب به پنجم،  می مقدس  روح صراحت  و  پسر  پدر،  کتاب گوید  که  چیزي  تنها  اگر  متمایزند.  در  القدس  مقدس 
ه این خداي واحد گاهی خود  رسیدیم کبود، شاید به این نتیجه می ي قبلی می گذاشت چهار آموزه اختیارمان می 

کند. اما این استنتاج مردود است، زیرا در کنار چهار القدس نمایان میرا به شکل پدر، گاهی پسر و گاهی روح 
کند، به طوري که هر یک از آنها شخصی متمایز  وضوح از هم متمایز می مقدس آن سه را به ي مذکور، کتاب آموزه 

  داست.از دیگري است، با اینکه هر یک خ

:  4؛ غالطیان  17  -16:  3کند. پدر پسر را فرستاد (انجیل یوحنا  صراحت پدر را از پسر متمایز می مقدس به کتاب
گویند  آنها با یکدیگر سخن می ).  31:  14؛  20:  5؛  35:  3ورزند (انجیل یوحنا  پدر و پسر به یکدیگر محبت می ).  4

ي  پسر شفیع ما نزد پدر است (رساله ).  27:  11(انجیل متی  شناسند  یکدیگر را می ).  42  - 41:  11(انجیل یوحنا  
  این آیات فقط زمانی معنا دارند که پدر و پسر از هم متمایز باشند.). 1:  2اول یوحنا 

القدس فرود آمد  کند. در زمان تعمید پسر، روح القدس متمایز میصراحت پسر را از روح مقدس همچنین به کتاب
:  15فرستد (القدس را می پسر روح ).  16:  14دهنده است (انجیل یوحنا  القدس نیز تسلی روح ).  22:  3(انجیل لوقا  

القدس متمایز  مقدس پدر را از روح سرانجام، کتاب ).  14  -13:  16دهد (القدس پسر جالل می روح ).  7:  16؛  26
کند (رومیان  دا شفاعت میالقدس نزد خ شود روح گفته می ).  26:  15؛  15:  14فرستد (القدس را می کند. پدر روح می 
ماموریت  شوند، اما آشناترین متن بخشی از  هر سه شخص در متون مختلف از یکدیگر متمایز می ).  27  - 26:  8

القدس» تعمید کنند (انجیل  دهد اقوام را «به نام پدر و پسر و روح عیسی است که به شاگردان دستور می   عظیم
 ). 19:  28متی 

آموزد حقیقت دارد، باید چه درکی  مقدس صراحتاً به ما می ار است: اگر هر آنچه کتاب پس سوال الهیاتی از این قر
هایی که در اوایل  هاي صریح چیست؟ بدعتاز خداوند پیدا کنیم؟ به بیان دیگر، پیامد خوب و ضروري این آموزه 

آموزه  براي  پیشنهاد می مسیحیت  تثلیث  مذک ي  نکات  از  مورد  یا چند  یک  نتوانستند  کنند.  شدند  رعایت  را  ور 
نتوانست این    گراییي صریح را که فقط یک خدا وجود دارد تبیین کند. حالتخداانگاري نتوانست این آموزه سه

نکته را که سه شخص از یکدیگر متمایزند در خود لحاظ کند. آریانیسم نتوانست این نکته را که پسر خود خداست 
هاي نادرست پاسخ گفته شود و  مین ترتیب. براي اینکه به این آموزه و نه فقط یک خدا لحاظ کند. بقیه نیز به ه

مقدس را در نظر گرفت. به  هاي صریح کتاب ي آموزه حقیقت تبیین گردد، کلیسا پیامدهاي خوب و ضروري همه 
استفاده کرد. چاره  فنی  از اصطالحات  بدین منظور  کلیسا  زیرا بدعتعالوه،  نبود،  اصرار ي دیگري  اغلب    گذاران 

هاي نادرست خود را در پس نقاب کلمات پنهان  مقدس استفاده کنند و لذا آموزه داشتند فقط از کلمات کتاب 
 کردند.می 
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تالش نتیجه  آموزه ي  که  هست  و  بود  این  اولیه  کلیساي  به هاي  آموزه  این  آمد.  بدست  تثلیث  در  ي  اختصار 
شود) آمده است، اما الهیدانان کلیسا  ي نیقیه نامیده می اختصار اعتقادنامه قسطنطنیه (که به   -ي نیقیه  اعتقادنامه 

ي  نوشته   الهیات جامع ي آگوستین،  نوشته   ر باب تثلیثداند؛ از جمله در  نیز آن را در آثار فراوانی تشریح کرده 
آکوئیناس،   مسیحیت  توماس  دین  همه نوشته مبانی  غیره.  و  کلوین  جان  ضروري  ي  و  خوب  پیامدهاي  آنها  ي 

کتاب آموزه  داده هاي  توضیح  را  آموزه مقدس  آیا  بنابراین،  کتاباند.  بر  مبتنی  تثلیث  بیي  است؟  هیچ    مقدس 
  تردیدي.

 

مند در کالج ریفورمیشن بایبل واقع در استنفورد فلوریداست. او مولف  دکتر کیت اي. متیسون استاد الهیات نظام 
  باشد.می From Age to Age و The Lord's Supperچندین کتاب، از جمله  
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