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 ي ماگانهخداوند سه 
 بارك پارسونز  نویسنده:

است. آنها عباراتی  اي در حال محبوب شدنطور فزاینده ي خود از حقیقت به سخن گفتن افراد بر مبناي نسخه 
هاي مختلفی از حقیقت وجود دارد. من  که نسخه برند گویی کار می را به   "حقیقت شما"و    "حقیقت من"مانند  

ام. در  یخ، اخالقیات، علم و دین شنیده را در اشاره به همه چیز از جمله تار  "حقیقت من"سخن گفتن افراد از  
هاي خود از حقیقت پایبند باشیم  باشیم، حق نداریم که به نسخه حالی که مطمئناً حق داریم عقاید خود را داشته 

 زیرا که وجود بیش از یک گونه از حقیقت غیرممکن است.

ي  گرایی مذهبی نیست. این شیوه لفیق مدرن یا تگرایی پُستگرایی گذشته یا کثرت ي تفکر صرفاً نسبی این شیوه 
عنوان پیامدي ضروري از جوّ فکري  گرایی به گرایی است. ذهنیت فلسفی مفهوم ي مفهومتفکر جدید در بردارنده 

)Zeitgeist ي تعامل ما با دیگر افرادي که  شود، مانند شیوه مدرن شناخته می پست-ي زمانی) فرا : حال و روح برهه
ي  دهد تا با ایجاد نسخه گرایی راهی در اختیار افراد قرار میآییم. مفهوم نظر، با آنها کنار می ف در عین داشتن اختال

باشند و هر آنچه را که خواهان انکار آن هستند  خواهند باور داشته شخصی خود از حقایق بتوانند هر آنچه را می 
ي آنها پایه و اساسی در آنچه  شدهعیت برداشت مطابق با برداشت خود از حقیقت، باور و انکار کنند. حتی اگر واق

ي خود باشند که  شدهسازي مفهوم -توانند داراي واقعیات خویش باشد. حال افراد می در واقع حقیقت است نداشته
کنند مالک حقیقتِ خود هستند در حالی که سایر افراد (که با آنها مخالف هستند) مالک حقیقتِ  طبق آن ادعّا می 

شود تا آنها بتوانند  د، حقایقی که براي هیچ کدام این افراد حقیقت نیست. تمام این کارها انجام می خودشان هستن
 در محیط مشترك خود کالس، محل کار، اینترنت و کلیسا با یکدیگر کنار بیایند. 

  در   مرگبار    مالکند امري کادهد اما ثابت می اي تاثیرگذار خود را در جهان نشان می گرایی به شیوه اگرچه مفهوم 
  معمول   افراد  براي.  بینیممی   خداوند   از  افراد  گفتن  سخن  يشیوه   در  فراوانی  به  را  تفکر  طرز  این.  است  کلیسا
  اینکه   مورد   در  را  جمالتی  خود  دیدگاه  از  دفاع  در   و  بگویند   سخن  "شما  خداي"  و  "من  خداي "  از  که  استشده

تواند انجام دهد بیان کنند مانند  دهد یا چه کاري نمی ام می انج  کاري   چه   آنها  خداي  اینکه  و  کیست  آنها  خداي
کند ...خداي  خداي من چنین کاري نمی "یا    "خداي من خداي غضب نیست، خداي من فقط خداي محبت است."

هاي  هاي خود از حقیقت نداریم، حقی بر نسخه اما از آنجایی که ما حقی بر نسخه   "تو ممکن است اما خداي من نه.
دهد یا اینکه او کیست نداریم. ما  ي خود از کاري که خداوند انجام می خداوند نیز نداریم. ما حقی بر نسخه خود از  

القدس است. و اگر قرار باشد این خدا را بشناسیم و بپرستیم  باید از خدایی واقعی پیروي کنیم که پدر، پسر و روح 
ي خود بدانیم. باید بدانیم چه چیزي را  گانه اوند سهخد   مورد  در  باید    ي خود را،و نه خداي ساخته و پرداخته 

گانه وجود دارد  کنیم در مورد اینکه خداوند کیست. زیرا که فقط یک خداوند سهتصدیق و چه چیزي را انکار می 
. باشد   باید   کنیم می   فکر    ي خود از آنچه شدهسازيتوانیم او را خلق کنیم مطابق تصوّر یا واقعیت مفهومو ما نمی 

 یک خدا وجود دارد و ما او نیستیم و خداي دیگري وجود ندارد.
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تاك و کشیش ارشد کلیساي سنت اندرو در استنفورد، فلوریدا، است. او  دکتر بارك پارسونز ویراستار مجله تیبل 
او  می  Assured by God: Living in the Fullness of God’s Graceویراستار   توییتر  حساب  نشانی  باشد. 

@BurkParsons .است  
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