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مقدمھ 
امروز ما بھ سومین سوال از تعلیمات شھر جدید نگاه خواھیم کرد. این در مورد تثلیث است، آموزه ای کھ خدای مسیحی را در مقایسھ با خدایان سایر

ادیان منحصر بھ فرد می کند. خدای یگانھ حقیقی برای ابد در سھ شخص وجود دارد. در آنھا ما کمال زندگی و خود ھستی را می بینیم. کل جھان ثمره
کار تثلیث است. در خلقت و رستگاری، سھ شخص تثلیث ھمیشھ با ھم کار کرده اند. بدون این سھ شخص، نھ خلقت، نھ رستگاری و نھ امیدی بھ آینده

وجود نخواھد داشت. وقتی بھ فیض، رحمت، عدالت، عشق و سایر آموزه ھای خدا فکر می کنیم، باید بھ یاد داشتھ باشیم کھ تثلیث پایھ و اساس ھمھ
آنھاست. 

حاال من سوال Catechism را می خوانم و بعد با ھم جواب را می خوانیم. 

سؤال 3: خداوند چند نفر است؟ 
پاسخ: در خدای واحد حقیقی و زنده سھ شخص وجود دارد: پدر، پسر و روح القدس. 

آنھا از نظر ماھیت یکسان، در قدرت و جالل برابرند. 

وقتی در مورد تثلیث صحبت می کنیم، یادآوری ھفت موردی کھ می توانید در این نمودار ببینید مفید است. 
کشیش کوین دی یانگ بھ ما یادآوری می کند کھ: 

(1) خدا یکی است: فقط یک خداست. 
(2) پدر خداست. 
(3) پسر خداست. 

(4) روح القدس خداست. 
(5) پدر پسر نیست. 

(6) پسر روح نیست. 
(7) روح پدر نیست. 

ھر سھ شخص یکی و از نظر ماھیت برابرند. ھیچ یک از آنھا کمتر از دیگری اھمیت دارد. اما ھر کدام بھ طرق مختلف با ما و خلقت تعامل دارند.
پدر آغازگر، برنامھ ریز است. پسر نقشھ پدر را اجرا می کند و بھ انجام می رساند. و روح القدس آن نقشھ ھا را بھ کار می گیرد و مھر می زند. برای

ما انسانھا ممکن است این سھ جدا از ھم بھ نظر برسند، اما اینطور نیست. سھ نفر از ترینیتی در کنسرت کار می کنند. آنھا با ھم کار می کنند. 

بیایید بھ این فکر کنیم کھ سھ نوازنده با ھم می نوازند. در یک آھنگ، اندرو در حال نواختن کیبورد، کلمنت در حال نواختن گیتار آکوستیک و دانیل
در حال نواختن گیتار باس را می شنویم. رقابتی وجود ندارد. ھر کدام از ما مھارت ھای خاص خود را داریم. ما با ھم کار می کنیم تا صدایی

ھماھنگ برای جالل خدا تولید کنیم. و در کتاب مقدس، از ابتدا، سھ شخص تثلیث ھمیشھ در ھماھنگی با ھم کار کرده اند. درست است کھ ما نمی
توانیم کلمھ ”تثلیث” را در کتاب مقدس پیدا کنیم. و با این حال، این مفھوم بھ وضوح در کتاب مقدس آموزش داده شده است. 

ما تثلیث را در آفرینش می بینیم، بھ ویژه در آفرینش انسان در پیدایش 1:26، زمانی کھ خدا می گوید ”بگذارید انسان را بھ صورت خود بسازیم.” ما
ھمچنین تثلیث را در رستگاری می بینیم. پدر رستگاری ما را برنامھ ریزی کرد، پسر این نقشھ را با مردن بر روی صلیب اجرا کرد، و روح القدس



کار مسیح را با بزرگ جلوه دادن او در زندگی ما بھ کار گرفت. 

تثلیث بھ ما می آموزد کھ خدا برای خدا بودن بھ چیزی نیاز ندارد. خداوند برای خدا بودن نیازی بھ رابطھ بیرونی ندارد. او ھوس عشق بیرونی ندارد.
و بھ ھمین دلیل است کھ او می تواند سخاوتمندانھ و فداکارانھ محبت کند. 

ما امروز بھ متون مختلف کتاب مقدس نگاه خواھیم کرد. اما ما توجھ خود را بر آموزه تثلیث ھمانطور کھ در دوم قرنتیان 13:14 می بینیم متمرکز
خواھیم کرد. 

”فیض خداوند عی�� مسیح و محبت خدا و مشارکت روح القدس با همه شما باد.”

با ھم اشعیا باب ۴٠ آیھ ٨ را می خوانیم: 
”چمن ھا پژمرده می شوند ، گل ھا کمرنگ می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواھد ماند.” 

بیا با ھم دعا کنیم 

پدر، پسر و روح، شما فراتر از درک ما ھستید. از شما سپاسگزاریم کھ ما را بھ عشق خود وارد کردید، عشقی کھ قبل از جھان در سھ شخص کامل
شما وجود داشت. ما می خواھیم کھ با خیره شدن بھ زیبایی تو، قلب ھایمان گرم و آباد شود. بھ ما کمک کن تا اذعان کنیم کھ ما مخلوق ھستیم و تنھا تو

خالق و نامحدود ھستی. بھ ما حس شگفتی عطا کن کھ ما را در عبادت بھ زانو درآورد. باشد کھ شما در زندگی ما جالل داشتھ باشید، اکنون و برای
ھمیشھ. 

آمین 

من با شنیدن 2 قرنتیان 13:14 بھ عنوان یک برکت در پایان عبادت ھر یکشنبھ بزرگ شدم. ھمانطور کھ یکی از نویسندگان گفتھ است، این ”غنی
ترین دعای خیر در کل عھد جدید بھ دلیل فرمول سھ گانھ آن است”. چارلز ھاج می گوید کھ ”این شامل تمام مزایای رستگاری است.” برخی آن را با

دعای عھد عتیق در اعداد فصل 6: 22-27 مقایسھ کرده اند کھ کشیش کریس ھر یکشنبھ در اینجا بیان می کند: 
24 «خداوند تو را برکت دھد و تو را حفظ کند. 

25 خداوند صورت خود را بر شما بدرخشد و بر شما رحم کند. 
26خداوند روی خود را بر شما برافراشتھ و بھ شما سالمتی دھد.» 

در اینجا سھ نکتھ برای پیام امروز وجود دارد. ھمھ آنھا از آیھ کتاب مقدس امروز آمده است: 
نکتھ 1: فیض خداوند ما عیسی مسیح 

نکتھ 2: عشق بھ خدا 
نکتھ 3: مشارکت روح القدس 

نکتھ 1: فیض خداوند ما عیسی مسیح 
فیض چیست؟ این لطف بھ کسی است کھ شایستھ نیست. فیض رحمت، محبت و مھربانی است کھ بھ کسی داده می شود کھ مستحق مجازات است. این

قسمت از ”فیض خداوند ما عیسی مسیح” صحبت می کند. گناھکارانی مانند ما فقط می توانند از طریق زندگی و مرگ عیسی مسیح کھ سرشار از
فیض است فیض دریافت کنند. 

احتماالً یوحنا 3:16 را شنیده اید. 
”زیرا خدا جھان را چنان محبت کرد کھ پسر یگانھ خود را داد تا ھر کھ بھ او ایمان آورد ھالک نشود بلکھ حیات جاودانی داشتھ باشد.” 

خدای پسر باید بھ عنوان یک انسان متولد می شد تا آسیبی را کھ اولین انسان، آدم بھ روح ما وارد کرده بود، جبران کند. 

رومیان 5:12،15 
12 «وقتی آدم گناه کرد، گناه وارد جھان شد، گناه آدم مرگ را بھ ھمراه داشت، پس مرگ ھمھ را فرا گرفت، زیرا ھمھ گناه کردند. 

15 اما بین گناه آدم و ھدیھ رحمانی خدا تفاوت زیادی وجود دارد. زیرا گناه این یک مرد، آدم، باعث مرگ بسیاری شد. اما فیض شگفت انگیز خدا و
بخشش او بھ بسیاری از طریق این مرد دیگر، عیسی مسیح، بزرگتر است.» 



ما بھ عنوان انسان، با طبیعتی گناه آلود بھ دنیا آمده ایم کھ از آدم بھ ارث برده ایم. ما از بدو تولد گناھکاریم. خدا مقدس است. او نمی تواند اجازه دھد
گناھکاران گناھکار بدون مجازات بمانند. اما خدا فرزندانش را دوست دارد. بنابراین، برای نجات ما چھ می توان کرد؟ یک ناجی انسانی باید جای ما

را می گرفت تا مشکلی را کھ پدر انسانی ما آدم شروع کرده بود برطرف کند. 

میانجی کسی است کھ بتواند بین دو نفر در تعارض بایستد. اما چھ کسی می تواند بین خدای مقدس و انسان ھای گناھکار قرار گیرد؟ ھمھ مردم عادی
رد صالحیت می شوند زیرا ھمھ آنھا گناھکار ھستند. برای قرار گرفتن بین خدا و انسان ھا، واسطھ باید ھم خدا باشد و ھم انسان. کشیش آلیستر بگ بھ
خوبی بیان می کند، «اگر خدا نجات دھد، پس ناجی باید خدا باشد. اگر انسان باید مجازات را تحمل کند زیرا انسان گناه کرده
است، پس منجی باید مرد باشد. اگر کسی که مجازات گناه را تحمل می کند باید خودش بی گناه باشد، پس چه کسی

جز عیسی این شرایط را دارد؟ دوستان، عیسی واجد شرایط منحصربفرد برای انجام طرح نجات خداست.” این رستگاری
است کھ ما تنھا از طریق فیض دریافت می کنیم. 

برادران و خواھران، ما فیض خداوندمان عیسی مسیح را دریافت می کنیم زیرا او مایل بود خون خود را بھ جای ما بریزد. در صلیب، فیض خدا را
در مسیح و ھمچنین محبت خدا را بھ وضوح می بینیم. 

نکتھ 2: عشق بھ خدا 
دوستان، خدا ما را بھ خاطر چیزی کھ از ما بدست آورد دوست نداشت. چون خداوند ازلی و کامل است، محبت او عشق کامل ابدی است. ما انسان

ھای محدودی ھستیم، محدود بھ زمان و مکان. بھ عنوان مثال، من نمی توانم ھمزمان در ایاالت متحده و کنگو باشم. من فقط می توانم در یک زمان
در یک مکان باشم. اما عشق خدا بھ ھمان اندازه جھانی و ابدی است کھ خداوند عاشق است. 

سھ شخص تثلیث ھمیشھ از قبل از شروع زمان، یکدیگر را کامالً دوست داشتھ اند. بھ ھمین دلیل است کھ خداوند ھرگز از عشق ناامید نبوده است.
خدا بھ ھیچ موجودی نیاز ندارد تا احساس کند دوستش دارد زیرا او قبالً در رابطھ عشقی در تثلیث راضی است. بھ ھمین دلیل است کھ خداوند می

تواند بدون استفاده یا دستکاری کسی عشق بورزد. خدا ما را بدون برنامھ ھای پنھان دوست دارد. 

کدام یک از ما عشق را از کسی می پذیریم کھ فقط می خواھد از ما استفاده کند؟ عشق واقعی واقعی است. کسی کھ واقعاً ما را دوست دارد ما را برای
اھداف خود دستکاری نمی کند. 

خدای عشق عیسی مسیح را نفرستاد زیرا ما چیزی برای دادن داشتیم. ما چیزی جز گناھانمان نداشتیم. خدا عیسی را فرستاد تا مجازات ما را بگیرد و
بھ ما فیض بدھد. خدا ما را نجات نمی دھد تا چیزی از ما بگیرد، بلکھ برای اینکھ بھ ما فیض بدھد. ھمانطور کھ در یوحنا 15:13 می خوانیم،

”عشق بزرگتر از این کسی نیست که جان خود را برای دوستانش فدا کند.” 

حتی زمانی کھ ما ھنوز گناھکار بودیم، پدر پسر خود را برای من و شما قربانی کرد (رومیان 5: 8). این تعریف عشق واقعی است. تا زمانی کھ این
عشق فداکارانھ را از جانب خدا تجربھ نکنیم، نمی توانیم کسی را خوب دوست داشتھ باشیم. ما ابتدا باید عشق را از تثلیث دریافت کنیم. 

این ھمان چیزی است کھ من را آزاد می کند تا خودم را بدون اینکھ خودخواه باشم دوست داشتھ باشم. و ھمچنین می توانم دیگران را بدون دستکاری یا
ساده لوحی دوست داشتھ باشم. عشق واقعی برای دوست داشتن منتظر عشق نمی ماند. خدا منتظر نبود کھ ما او را دوست بداریم. او فقط بھ سمت ما
حرکت کرد. چھ عشق شگفت انگیزی! پدر و مادر، چرا فرزندان کوچک خود را دوست دارید؟ چون انتظار دارید کاری برای شما انجام دھند؟ البتھ

کھ نھ. شما آنھا را بدون قید و شرط دوست دارید زیرا آنھا فرزندان شما ھستند. وقتی بھ مسیح ایمان می آوریم، بھ عنوان پسر و دختر مورد محبت
قرار می گیریم. و ھیچ کس نمی تواند آن را از ما بگیرد، حتی خود ما. 

ما قدرت عشق ورزیدن را از طریق فیض خداوندمان عیسی مسیح و مشارکت خود با روح القدس می یابیم. پس این نکتھ نھایی ماست. 

نکتھ 3: مشارکت روح القدس 
آگوستین مقدس از شمال آفریقا تشبیھی ارائھ می دھد تا بھ ما در درک رابطھ عشق در تثلیث کمک کند. او گفت کھ پدر عاشق است، پسر محبوب است
و روح القدس خود عشق است. این قیاس نمی تواند بھ طور کامل اشخاص تثلیث را توضیح دھد. اما این بھ ما کمک می کند تا ببینیم منظور پولس در
مورد ”ھمراھی با روح القدس” چیست. روح چسب روابط در تثلیث است. بھ عنوان مثال، ھنگامی کھ شاه شائول قانون خدا را زیر پا گذاشت، رابطھ

خود را با خدا قطع کرد. در نتیجھ، خدا روح خود را از شائول حذف کرد. روح مشارکت ما با خدا را مھر و موم می کند و حفظ می کند. 



ھمھ ما خواھان یک رابطھ با عشق در مرکز ھستیم. ما آن را در افراد، در طبیعت، حتی در حیوانات خانگی جستجو می کنیم. اما ھیچ چیز روی
زمین نمی تواند چنین رابطھ ای را برای ما فراھم کند. ما بھ روح نیاز داریم تا از طریق تولدی جدید ما را بھ یک رابطھ درست با خدا بیاورد. 

یوحنا 3: 5-8 می گوید: 
۵ عیسی پاسخ داد: «بھ راستی، بھ راستی بھ شما می گویم، اگر کسی از آب و روح متولد نشود، نمی تواند بھ ملکوت خدا وارد شود. 

6آنچھ از جسم زاده می شود، جسم است و آنچھ از روح متولد می شود روح است. 
7 از اینکھ بھ شما گفتم کھ باید از نو متولد شوید تعجب نکنید. 

8 باد ھر کجا کھ بخواھد می وزد، و صدایش را می شنوید، اما نمی دانید از کجا می آید و بھ کجا می رود. 
بنابراین، برای ھر کس کھ از روح متولد شده باشد، چنین است.» 

روح خدا ما را از طریق ایمان بھ عیسی پسر با خدای پدر ھمراه می کند. در عیسی ما بھ عنوان پسر و دختر با «آبا پدر» مشارکت داریم. (رومیان
8:15؛ غالطیان 4:6). خدای پدر ما را با ھمان عشقی کھ بھ عیسی دارد دوست دارد. و از طریق روح القدس ما ھمچنین یاد می گیریم کھ بھ افراد

دیگر، بھ ویژه ھم ایمانان خود محبت کنیم. 

ما بھ عنوان مؤمن، یکدیگر را تشویق می کنیم تا در این مشارکت با یکدیگر و با خدا رشد کنند. و تثلیث نیز در این امر بھ ما کمک می کند! روح
فیض را از طریق مشارکت ما در عبادت، دعا و عبادات، بھ ما اعمال می کند. کلیسای ما مشارکت یک صدا نامیده می شود، زیرا ما بھ عنوان

ایمانداران از طریق روح در مشارکت واحد ھستیم. در این موارد، با ھم، ما عیسی را واضح تر می بینیم. و عیسی ھمانگونھ کھ شب قبل از مرگش
وعده داده بود، جالل پدر مھربان خود را بھ ما آشکار می کند. 

من یک سوال شخصی دارم کھ می خواھم بپرسم: آیا بھ عیسی مسیح ایمان و اعتماد کرده اید؟ آیا فیض او، محبت پدر، و مشارکت روح القدس را
تجربھ کرده اید؟ بدون این ایمان، متأسفم کھ بگویم سعادت مندرج در دوم قرنتیان 13:14 در مورد شما صدق نمی کند. اما برای ھمھ کسانی کھ بھ

عیسی اعتماد دارند، این برکت شگفت انگیز شامل حال شما می شود. 

من چند فکر نھایی در جمع بندی دارم. اول، ھر سھ شخص تثلیث در خلقت و ھمچنین در بازآفرینی ما نقش داشتند. ھر سھ عضو تثلیث از ابتدا تا انتھا
در نجات ما نقش داشتند. پدر نجات ما را در عشق خود برنامھ ریزی کرد. پسر این نقشھ را اجرا کرد تا فیض خود را بھ ما بدھد. و روح القدس نقشھ

تمام شده را برای ما بھ کار می گیرد و مھر مشارکت ما با خدا بھ عنوان فرزندان او را می دھد. بھ ھمین دلیل است کھ پولس در این دعا از ھر سھ
شخص یاد می کند. زیرا آنھا برای کل فرآیند نجات بھ ھمان اندازه مھم ھستند.

دوم، ما آموختھ ایم کھ عشق فراتر از ماست. ابدی است ھمانطور کھ خدا ابدی است. برای اینکھ ما دوست داشتھ باشیم، باید بھ عشق خدا در مسیح
تکیھ کنیم کھ ما را از زندگی ابدی اطمینان می دھد. البتھ ما نمی توانیم خدا را ھمانطور کھ او ما را دوست دارد دوست داشتھ باشیم. بھ ھمین دلیل

است کھ ما ھر روز دعا می کنیم. اگر می خواھیم خدا و دیگران را دوست داشتھ باشیم، باید از محبت او استفاده کنیم. 

سوم، تثلیث یک راز بزرگ است، مانند خود عشق. خدا باید عشق را بھ ما بیاموزد و آن را برای ما الگو باشد. او بھ ما یادآوری می کند کھ ما محدود
ھستیم و باید برای ھمھ روابط انسانی از او کمک بگیریم. 

چھارم، بھ یاد داشتھ باشید کھ خدا ھمھ چیز را در مورد شما بھ عنوان یک گناھکار می داند، اما بھ ھر حال شما را در مسیح دوست دارد. ما می توانیم
محبت انسان ھایی را بپذیریم کھ فقط کمی ما را می شناسند. پس چرا ما از خدای مھربانی کھ می داند ما واقعاً چھ کسی ھستیم، در زندگی و در مرگ،
عشق را نپذیریم؟ بنابراین، ما می توانیم خدا را بدون ترس دوست داشتھ باشیم و حاضر باشیم برای این شخصی کھ ما را بسیار دوست دارد فداکاری

کنیم. 

در نھایت دو کلمھ از شما دعوت می کنم. اول، برای کسانی کھ ھنوز بھ عیسی بھ عنوان پروردگار شما اعتماد ندارند. عشق خدا ھمان عشق کاملی
است کھ دلت در آرزوی آن است. در واقع، روح القدس این کلمات را الھام کرد کھ ”خدا عشق است” در اول یوحنا 4:16. این بھ این معنی است کھ

«کمال عشق در خدا وجود دارد». فیض خدا امروز بھ تو تقدیم می شود دوست من. اگر عیسی را دریافت کنید، روح القدس شما را بھ یک رابطھ ابدی
با پدر مھر خواھد زد. شما مشارکت با ھر سھ عضو تثلیث را کشف خواھید کرد و در عشق خدا ھم در زندگی و ھم در مرگ آرام خواھید گرفت. چھ

ھدیھ فوق العاده ای! 

دوم، یک کلمھ برای ما کھ بھ عیسی مسیح ایمان داریم. ما باید ھمدیگر را دوست داشتھ باشیم، برادران و خواھرانم. نھ بھ دالیل خودخواھانھ، برای
گرفتن چیزی در ازای آن. در عوض، ما بھ ھمان شکلی کھ دوست داشتیم عشق می ورزیم. 

یوحنا در اول یوحنا 4: 10-11، 19 می نویسد. 



10 «محبت در این است، نھ اینکھ ما خدا را دوست داشتھ باشیم، بلکھ او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناھان ما باشد. 
١١ای عزیزان، اگر خدا ما را چنین محبت کرد، ما نیز باید یکدیگر را محبت کنیم. 

19ما دوست داریم زیرا او ابتدا ما را دوست داشت.» 

محبت خدا اساس عشق ماست. دوستان، محبت خدا دلیل کافی برای ایمان ما بھ عیسی مسیح است کھ سرشار از فیض است. بیایید بھ نام عیسی، از
طریق روح، شکرگزاری کنیم، زیرا در او شادی مشارکت ابدی با پدر ابدی خود را تجربھ می کنیم. 

دعا کنیم 
خداوند عزیز، از تو سپاسگزارم کھ خود را بھ عنوان پدر، پسر و روح القدس در خلقت و رستگاری آشکار کردی. سپاسگزارم کھ در مدتی کھ از شما
دور بودیم، بھ فیض ایمان، محبت شما در مسیح عیسی بھ ما رسید. ما شما را بھ خاطر روح القدس می ستایم کھ ھمچنان بھ جالل پسر شما در زندگی
ما ادامھ می دھد و ما را با خود شریک می کند. بھ ما کمک کنید تا ھر لحظھ با شما ارتباط برقرار کنیم. بھ ما کمک کن تا با فروتنی تو را بپرستیم و

دیگران را نیز بھ این کار دعوت کنیم. باشد کھ فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدا و مشارکت روح القدس با ھمھ ما باشد، اکنون و برای ھمیشھ
بیشتر. 

آمین

One Voice Fellowship


