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 فهرست مطالب 

 
 مقدمه ( ۱)

 خدا ( ۲)

 یگانگی 

 چندخدایی   

 یکتاپرستی   

 مسیحیت   

 خدای بسیط 

 خدای قادر مطلق( ۳)

 نام پدر 

 شخص پدر 

 پدرانگی خدا 

 خالق  

 پادشاه  

 خانواده سر   

 قدرت 

 نامحدود  

 همتا بی  

 خالق( ۴)

 عمل خلقت 

 نیکویی خلقت 

 بر خلقت  اقتدار

 مطلق  

 انحصاری   

 نهایت بی  

 گیری نتیجه( ۵)
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 مقدمه 

  ةهم  یا: آکشدی م   یشرا پ  یموضوع سوال جالب   ینو ا  پرستند ی به نام »خدا« را م  ی از مذاهب، وجود  یاریبس

واحد  ینا وجود  اسام  یمذاهب  با  م  یرا  خدا  یا   پرستند؟ی مختلف  متفاوت  یانآنها  م  ی کامال  پرستش    کنند؟ ی را 

  آنها   منظور   ی ول  کنند ی »خدا« استفاده م  احدو  ة مذاهب مختلف از کلم  یاری که گرچه بس  دهدی م  یح مقدس توضکتاب

او را   یحیان است که مس یی خدا وجود دارد و آن خدا  یککه فقط  کندی م ید مقدس تاکاست. کتاب  ی مختلف  یزهای چ

ا پرستندیم ا  ین.  خاطر است که    ینهستند. به هم  ینبت و دروغ  ی،جعل   یگرمذاهب د  یانمعناست که خدا  ینبه 

که قدرت    ییاست؛ تنها خدا  یواقع   یاست. او تنها خدا  یدکردهمقدس تاککتاب   ایبر شناخت خد   یشه هم  یحیتمس

 نابود کند و نجات دهد.  یافریند، دارد ب

پدر« را    ی درس عنوان »خدا  ینرسوالن« است. ما به ا  ة درس از مجموعه دروس »اعتقادنام  ین دوم  این 

پدر،    ی به خدا  یمان که ا  یکرد، اصل   یمرسوالن تمرکز خواه  ةامدر اعتقادن  یمان اصل ا   ین درس، بر اول  ین . در ایم داد

 .  کندی م یق را تصد  یثشخص تثل ین اول یعنی 

ظاهر    یمختلف   اَشکالدر    یسا کل  یةرسوالن در طول قرون اول  ةاعتقادنام  یدیم،که در درس گذشته د   همانطور 

 ترجمة فارسی این اعتقادنامه است:  متن  ین درآورده شد. ا  معیار ینِبه زبانِ الت ،ییالدم ۷۰۰شد. اما در حدود سال 

 

 پدر، قادر مطلق،   یبه خدا من

 دارم.    یمانا  ینخالق آسمان و زم

   یح،مس یسایاو، خداوندمان ع یگانةدارم به پسر   یمان ا من

 یافت باکره لقاح  یم القدس در مرروح   یقاز طر که

 ید، رنج کش یالتوسپ یوس و تحت حکومت پنت

 ، جان داد و مدفون شد؛  مصلوب شد

 .  رفت یین عالم اسفل پا به

 کرد.  یامسوم از مردگان ق روز

 به آسمان باال رفت  

 پدر قادر مطلق نشست.    یدر دست راست خدا و
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 کند.  ی از آنجا خواهد آمد تا مردگان و زندگان را داور او

 القدس،  من به روح 

 جامع مقدس،   کلیسای

   ین، مقدس مشارکت

 گناهان، آمرزش 

 مردگان  یامق

 .   یندارم. آم  یمانا  یجاودان یات و ح

 

  یم تقس  یرسوالن را به پنج قسمت اصل   ةمجموعه دروسِ مربوط به اعتقادنام  ینکه ا  یددار  یادبه    حتما

بخش    یکالقدس. بعد از آن  پدر، پسر و روح   یعنی  پردازند ی خدا م   یتشخص  یا: سه بخش اول به سه اقنوم  یمکرد

که تنها    پردازیم یم  بخش   پنج   ین ا  از بخش    ین درس، به اول  ین راجع به نجات است. در ا   ی و سپس بخش   یسا کل  ۀ دربار

 :  شودی را شامل م   یماناصل از ا یک

 

 دارم.    یمانا ینپدر، قادر مطلق، خالق آسمان و زم  یبه خدا من

 

را به    یمان اصل از ا  ینآنها مباحث ذکر شده در ا   یلة به وس  توانیمی وجود دارد که ما م  یادی ز  های روش

اند،  قرار گرفته  یحی مس  یات االه  یت درس بر سه موضوع که در مرکز  ین. اما در ایمکن  یم کوچکتر تقس  یهابخش 

 لوقات.  مخ ةخالق هم نپدر قادر مطلق و نقش او به عنوا  یت شد: مفهوم خدا، شخص یممتمرکز خواه

که به  این ین : اول، در حشود ی م یم پدر به سه قسمت تقس ۀ در نظر گرفتن سه موضوع باال، درس ما دربار با

مفهوم خدا را عنوان    اندازیم،ی م   ینگاه   دهدی م  یموجود و ذات او تعل   ۀ مقدس دربارکه کتاب   ایی مطالب کل  ی بعض

بر عبارت »پدر قادر مطلق«    کنیم،ی م  ه توج  یث تثل  اول  شخص   ةصفات برجست  ی به بعض  یکهکرد. دوم، در حال  یمخواه

  یایید کرد. ب یمخواه  یموجودات بررس  ةهم ینندۀآفر  یانقش پدر را به عنوان خالق  ینکهکرد. و سوم، ا یمتمرکز خواه

 . یمکار خود را شروع کن کندی م  ارائهمقدس از خدا که کتاب  ی با مفهوم

 

 خدا 
موضوع    ین به ا  ینیبجهان   یداز د  ر اگ.  ستر ا یگد   یزهایهمة چ  ۀ ما دربار  یمان باور و ا  یةپا   یقتما به خدا، در حق  یمان ا

در    ا ر  ی تفکر، خدامحور  ین و ا   کنندی م   یدادر رابطه با او معنا پ  یگر د  یزهایچ   ةو هم  است  مرکز خدا در    ید، نگاه کن

  د دار   یّت ، مناست  خودمحورکه    د دهی مرسوم هست قرار م   ا که در فرهنگ م  ی کامال متفاوت با طرز فکر  یطول موج 
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 کنم،ی . من فکر م د کنی فکر م کنندی م یداو از جمله خود خدا به من ربط پ یگرد یزهایچ ةچطور هم ینکهو بعد به ا

در خدمت    یجتا  طرز نگاه خود خداست. نتخالف    صراحتا بر  ینامقدس،  کتاب   ةکه مطابق مکاشف  م ویگی مت  ئجربه  

و   یخدامحور یمکن  یو سع  یمسوال ببر یرشده ز یعیطب یارما بس یکه برا ار تیّکه من است مهم بسیارامروز  یایدن

 . یم هقرار بدمحورانه خود یدگاه د  یبه جا  ا رخدامحورانه  یدگاه د

. پَکِر ی . آیدکتر ج   -  

 

. از  کنیمی مقدس ارائه شده، با پرداختن به دو موضوع مطرح م کتاب خدا را همانطور که در  ی مفهوم اصل ما

که    یقت حق  ینا  یعنی.  دهیمی قرار م  ی مورد برس  نامند،ی خدا« م   یکتاییغالب اوقات »  یدانانسو، آنچه را که االه  یک

تنها    یقتادارد اما حق  یتاو سه شخص  هینکا  رغمی بودن خدا عل  یط«بر »بس  یگراست و از طرف د   یواقع  یاو تنها خدا

  ی خدا  دهدی م  یمکه تعل  یاآموزه   یم،خدا کار را شروع کن  یگانگی با    یایید کرد. ب  یمتمرکز خواه  ،ستا  یگانه  یخدا

 است.  یقی حق یاست و او همان خدا یکی مقدس  کتاب

 

 یگانگی 
متداول بود.    یار بس  یسا کل  یة که در قرون اول یی خدابه چند   اندازیمی م   یخدا، اول نگاه   یگانگی   ی بررس   یبرا

و فهم آن از خدا صحبت    یحیتمس  ۀواحد است و سوم، دربار  ی بر خدا  ییدیکه تا  پردازیم ی م   یکتاپرستیدوم، به  

 . ییبه چندخدا یندازیم ب  ی نگاه یایید کرد. ابتدا ب یمخواه

 

 یی چندخدا 
هستند و جهان را اداره    ی یعماوراالطب  یکه موجودات  یانیمتعدد است؛ خدا  یان باور به وجود خدا  ییچندخدا 

خود    ، باور  ین طبق ا  یگر د   ی آنها را خلق نکرده، و بعض  یو کس   یرندفناناپذ  ی موجودات  یانخدا  یناز ا  ی. بعض کنندیم

و به   یزند از هم متما ان ی خدا ین ا یی، چندخدا های نظاماند. در را هم خلق کرده  یگران د  ی به نوع ی اند و حت متولد شده

  یی فردند. اما در چندخداها منحصربه همانطور که هر کدام از انسان   یقافردند، دقمنحصربه   یهر کدام به نوع   یل دل  ین هم

 بر جهان داشته باشد.  ی خاص یتحاکم تواندی است که م یعیادعا کند که تنها موجود ماوراالطب تواندی نم  ییخدا یچه

خدا اظهار تعلق    یک به    یسم«، »هنوتئ  یا   ی« از چند پرست  یک به نام »  یی، ع چندخداا نوا  ترینیج از را  یکی 

روم به زئوس به عنوان    ی افراد در امپراتور  ی مثال، بعض  ی را انکار کند. برا  یگر د  یان وجود خدا  ینکه بدون ا  کرد، یم

 . شناختندی م یت را هم به رسم ردیگ   یانحال، خدا  ینو در ع گذاشتند ی احترام م  یان خدا  ینِ تربلندمرتبه 

را    یونان روم و    ی ساختگ  یان خدا   یاری، بودند. بس  یی چندخدا   یرمسیحیان غ   یشتر ب  یه، اول  یسای کل  ۀ دور  در

د  پرستیدند یم نزد  ی هابت   یگرانو  م  یک خاور  عبادت  را  همچنکردند ی باستان  به    هایییی چندخدا  ین .  که  بودند 
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  یلی خدا خ  عدم وجود . اما اعتقاد به  پرستیدندی م   رااز خلقت    یگری د  ابعاد   یا اجزا    ، یهاعتقاد داشتند و بق  یهانی ک  یروهای ن

 نادر بود.  

ا  یان تداول خدا  یل از دال  یکی  قانون، چندخدا  ین گوناگون  برا  ی الزام  ییبود که مطابق  در    ی بود.  مثال، 

داشتند تا    یاز عبادت و پرستش ن  ینبه ا  های . رومکردی م  ی روم  یان روم، دولت همه را ملزم به پرستش خدا   یامپراتور

گناه انسان    یی چندخدا  ی برا  تری اساس   یل . اما دلیرندبگ   قرار   یان مورد لطف و حفاظت خدا  شان، ی امپراتور  ی بتوانند برا

 بود. 

 

  ین بپرستند. ا  ا ر  یندروغ یانو خدا  انندبرگرد  ی رو  یقیحق  ی مستعدند که از خدا  یلی ها خ انسان   وید گی م   مقدسکتاب

گناهکار بودن انسان در رابطه با    ییددر تا  یشتر ب  ین. ااست  مرتبطمقدس  گناه در کتاب   ۀ موضوع مخصوصا با آموز

  یعنی خدا    یتنسبت به واقع  اکه در واقع ما ر  دنکی کار م   یقی مخلوق با خالق بزرگ. گناه به طر  ةخداست تا رابط

  یقی حق  ی که خدا  یزهایی ، چد. و اگر به خود ما باش دکنی رده، کور مبه ما مکشوف ک  ینشدر آفر  ا رکه خودش    یی خدا

و   کنیمی درست م  یو ذهن   یالیخ  یانیخدا  ، ریگ. به عبارت د پذیریمی م   یااله   یهاارزش   یابه عنوان خدا    ار  یستندن

 .کنیمی م  یقیحق ی خدا  ایگزینج ارنها  آ

ور بائ یوید دکتر د  -  

 

  ی، االه   یخالق   یهادست   یقکه جهان مگر از طر  دانندی و قلبا م   یقامردم عم  ةمقدس، همکتاب   یمتعل  طبق

. در عوض،  پذیرندی را نم   ینشو کار آفر  یقیحق  یخدا   یعیها به طور طبخلق نشده است. اما به خاطر گناه، انسان 

 : یدگوش کن ۲۳-۲۰: ۱ یان ر رومد  بارهین پولس در ا   یها. به گفته دهیمی ربط م  یگر خدا را به منابع د  ی کارها

 

با ادراک از امور جهانِ    توانی او را م   یت و الوه  یقدرتِ سرمد  یعنی خدا،   یدنیِ جهان، صفات ناد  ینش از آغاز آفر  زیرا 

هرچند خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند    یرا . زیستن  ی عذر  یچ . پس آنان را هیدد  یروشنمخلوق، به 

فراگرفت. اگرچه    یکی را تار  یشان ا  فهمِی ب   ی هاآمدند و دل   گرفتارخود به بطالت    یشةو سپاس نگفتند، بلکه در اند

ان و  و پرندگ  یانسان فان  یه شب  ییهارا با تمثال   یرفانیغ  ی و جالل خدا  یدنداما احمق گرد   کردند، ی حکمت م  ی ادعا

 نو(. ۀ،هزار۲۳ -۲۰:  ۱ یانو خزندگان معاوضه کردند )روم یواناتح

 

و درک    یدهاست که د  یقتی حق  یعنی همه روشن است؛    یمقدس براکتاب  یپولس، وجود خدا  ةگفت  طبق

. اما ما آنقدر  شناسندی در خلقت م   او  ةها خدا را از مکاشفانسان   گویدی که م  رودیآنقدر فراتر م  ی. پولس حت شود یم
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خودمان    یهاو ساخته   یندروغ  یان. در عوض، جالل او را با خدایمکرد   یکه از جالل و پرستش او خوددار   یمگناهکار

 . یماو عبادت کرد  ی و به جا معاوضه

 

.  د شناسنی م   ان خدا راشو وجدان   ذهن و در    یقامردان و زنان و کودکان قلبا و عم  ةکه هم  ویدگی به ما م   مقدسکتاب

و به   یمشد یگردانرو   یقیحق یکه از زمان گناه آدم و حوا، از پرستش خدا وید گیبه ما م یان، اما باب اول کتاب روم

  یشةسازنده، منبع و ر  ة قلب انسان در عمل کارخان براین. بنایمکه مخلوق خداست رو آوردنچه آهر  یا ها  پرستش بت 

 هاست. بت  ةهم

ینگ ل ساموئل دکتر   -  

 

  یک اعتقاد به وجود تنها    یعنی  یکتاپرستی،به سراغ    یایید حاال ب  یی، از چندخدا   یر تصو   ین در نظر گرفتن ا  با

 . یم خدا برو

 

 ی کتاپرستی
مثال،    یخدا دارد اطالق شود. برا   یک بر پرستش تنها    ید که تاک  یبه هر مذهب   تواندی م  یکتاپرستی اصوال، 

دارند که تنها و    یدآنها تاک  ة هستند، چون هم  یکتاپرست  ی مذاهبو اسالم همه    یحیتمس  یهودیت،امروز،    یایدر دن

 خدا وجود دارد.  یک تنها 

شده    یدخدا وجود دارد تاک  یکتنها    ینکهخدا صراحتا اعالم و بر ا  یگانگیمقدس،  از متون کتاب   یاریبس  در

 :  گوید یم  یمانسل ۶۰:  ۸. در اول پادشاهان یداست. به چند نمونه گوش کن

 

 (. یریتفس ، ۶۰: ۸وجود ندارد )اول پادشاهان  یگری د ی از او خدا یر و غ خداوند، خداست  فقط  

 

 : سُرایدیم  ینگونها ۱۰:  ۸۶در مزمور   داوود

 

 (. ۱۰:  ۸۶)مزمور  ی تنها خدا هست تو

 

 :کندی دعا م  ینگونه ا یالحزق ۱۹: ۱۹ن  ا دوم پادشاه  در

 

 ، مژده(. ۱۹: ۱۹ )دوم پادشاهان یخداوند، خدا هست  ی تو ا فقط
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 : گوید ی و م کندی م  ید ، پولس تاک۳۰: ۳ یان روم  در

 

 ،  مژده(. ۳۰:  ۳  یاناست )روم یکی  خدا

 

 :  گویدی م یعقوب ،  ۱۹: ۲ یعقوب   در

 

 (. ۲:۱۹ یعقوب ؟ )خدا واحد است که ی دار یمان ا تو

 

  یقت هم حق  یدعهد جد  یامداشت. در ا  یقتحق  یقدر روزگار عهد عت  ینوجود دارد. ا  یذات االه   یک  تنها

 دارد.  یقتحق یزداشت و امروز ن یقت هم حق یسا کل یة داشت. در قرون اول

. همانطور که قبال  کنندی مشترک را پرستش نم   ی خدا  یک  یکتاپرست مذاهب    ة که هم  یماشاره کن  یدبا  حاال

ا  اسم خدا را،    ین آنها ا   ة هم  ین، از ا  یش ب  ی . حت کنندیخدا را عبادت م  یک و اسالم هر کدام    یحیتمس  یهودیت،   یم، گفت

در هر کدام در بر دارد، متفاوت است.   یم« ابراه  یکه عبارت »خدا  ی . اما مفهوم دانندی م  یم ابراه  ی هم که شده، خدا

 توافق نظر ندارند.   یذات االه  ی و حت یااله  ی او، کارها یت مذاهب بر سر شخص ینا

که    یدرست همان کار  ؛کندی بنا م   یقخود را بر عهد عت  یمانی ا  یة پا  یهودیت.  یریدرا در نظر بگ  یهودیت

م  یحیانمس خدادهندی انجام  اما  کتاب   یثتثل  ی.  در  که  م را  انکار  شده،  مکشوف  آنها  کنندی مقدس  واقع،  در   .

القدس را  روح   ین، . همچنکنندی رد م  سم، مج  ی را به عنوان خدا، خدا  یسیرا قبول ندارند. آنها ع  یثتثل  هاییت شخص

  ین . اکنندی آنها را که خداست، رد م   ۀدالقدس، آنها در واقع فرستا و روح   یسی و با رد ع  دانندی نم   ی االه  یتخصش

 کرد:  یان ب ینگونه ا ۱۶:  ۱۰در لوقا   یسی موضوع را ع

 

 ، مژده(.  ۱۶: ۱۰مرا رد کرده است )لوقا   ۀفرستندکه مرا رد کند  هر

 

 . کندی پدر را رد م ی و به تبعِ آن خدا ،القدسو روح  یسیع یهودیت

اشاره    یقی . آنها به همان عهد عتکندی را پرستش م  یق مکشوف در عهد عت  یاعتقاد دارد که خدا  یهودیت

که ما   ییم بگو توانیمی . پس ظاهرا مپرستیم«ی خدا را م  ین که »ما ا  گویندی دوستش دارند و م   یحیان که مس کنند یم

کامل    ة چون آنها مکاشف  کند ی ما فرق م  دای آنها با خ   ی خدا  یگر، . اما از طرف دکنیمی را عبادت م  ی مشترک  ی خدا

 .  کنندی رد م  یسیخدا را در ع
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م   وقتی اسالم  از  مواضح   شود،ی صحبت  حت  ید د  شود ی تر  اسالم  در  خدا  مفهوم  در    ی که  خدا  مفهوم  با 

 ندارد.  یمقدس همخوانکتاب

 

به اتحاد    ی ؟ من معتقدم که اسالم به نوعددار   یی مفهوم خدا چه ادعا  ۀ دربار  ی که: باور اسالم  است   ین مهم ا  سوال

  ی ها. ما آموزه د دهی با اسالم به خدا نسبت م   یسه در مقا  ار  یمختلف   ی هامشخصه   یحیتاما مس  د دار   ید خدا تاک  ی ذات

ها به صورت واضح و مشخص  آدم   ی در زندگ  ا رخدا    یتهستند و شخص  یمهم   یمکه تعال  یمدار  ارو تجسم    ی رستگار

 هستند.   یب خدا غا یگانگی از   ی در فهم اسالم  یح،و تجسم مس ی رستگار یعنیها  آموزه ین ا  ی. هر دود نهدی ن م انش

س ا یکاس یاددکتر ر   -  

 

  ین است امقدس  موارد اختالف با کتاب  ینتراز مهم  یکیمقدس هست و  خدا در اسالم به شدت خالف کتاب   مفهوم

م، خدا  هبد   یح توض  ار  یاصطالح تخصص   یننم درست اابتو  راگ ست. در اسالم،  ساز واره ذات تک   یکخدا    گوید ی مکه  

  یکتاپرستی نسبت به    ی مطلق  یوفادار  یحیمس  یات. در االه د نداروجود    ینوع مشارکت  یچو در ذاتش ه  ستیکی مطلقا  

  یل،اسرائ  ی»بشنو ا  وید گی مقدس م کتاب تعلیمات،  یناولدر همان  خدا هست.    یکتنها    ینکهبه ا  یمانا  یعنی  دداروجود  

  یحی مس-یهودی   یات از سنت االه  ی جزئ  یکتاپرستی  یبر ادعا   ید ابتدا، تاکن  اهم است«. پس از    یکی تو    یخداوند خدا

که ما سه    دکننی فکر منها  آندارند.    ارنظر    یناز دوستان مسلمان ما ا  یلیتاپرستند اما خیک  یحیان مس  ین،بوده. بنابرا 

خدا   ۀ دربار یحی مس ۀ چون محمد آموز یم که ما به پدر و مادر و پسر اعتقاد دار  دکننی و واقعا فکر م پرستیم ی م ا رخدا  

پدر،    یعنیکه خدا از ازل به صورت سه شخص وجود داشته    گوید ی م   یثتثل  یحیدرست متوجه نشده. اما آموزۀ مس  ار

خدا، بلکه    یکمختلف از    ۀهستند و نه سه استعار  یاز نمود ذات االه   ییهانه فقط حالت   ینهاالقدس. و اپسر و روح 

ب ا  د دار وجود    ی واقع  ی مشارکت   یقی حق  یخدا   ین ا   هاییت شخص  ین در  اساس   ین و  با فهم خدا در اسالم    ی به طور 

 .  است متفاوت 

دانکن   یگن دکتر ل   -  

 

به دور هستند چون منکر    ییآنها از چندخدا  ةتند. همیکتاپرس  ی و اسالم همه مذاهب  یحیتمس  یهودیت،  پس

 خدا دارند.   یستی« از »ک یمتفاوت  یهامذاهب با هم متفاوتند چون آموزه  ینمختلفند. اما همة ا  یان وجود خدا

موجود در    یمو تعال یحیتبه مفهوم خدا در مس ینگاه  یاییدب یم،پرداخت یکتاپرستیو   ییکه به چندخدا  حاال

 . یندازیمرسوالن ب ةاعتقادنام
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 ت یحیمس
 : گوید ی رسوالن کامال واضح است و م  ةعبارت در اعتقادنام ینا

 

 پدر، قادر مطلق،   یبه خدا من

 دارم.   یمان ا ین خالق آسمان و زم 

 

ا  بینیدمی م  ینکه  نم اعتقادنامه  تنها    گویدی شخصا  ا  یککه  منبع  اگر  دارد.  وجود  را    ینخدا  اعتقادنامه 

  ییخدا یحت  یا . کندی م  ی اسالم را معرف ی خدا یا  یهودیت، یخدا  یمان که دارد ا کردیمی احتماال فکر م  دانستیم،ی نم

  کند ی صحبت م  یحیتمس  یث تثل  ی خدا  بارۀ که دارد در  دانیمی . پس از کجا م کندمی ی معرفر را  یگ د یان خدا یاندر م

 یی؟ چندخدا  یا  یرمسیحیغ  یکتاپرستیو نه 

و    کندیرا رد م  یرمسیحی غ  یکتاپرستی خدا،    ۀ دربار  ی با ذکر مطالب  ی اعتقادنامه به سادگ   ین سو، ا  یک   از

  یانگر اعتقادنامه ب  ینشده است. ا  ی طراح  یث تثل  قاعدۀاعتقادنامه حول محور    ینا  یدیم،د   ی همانطور که در درس قبل 

مختلف در ذات    هاییت سه، شخص  ینالقدس است که او روح   ،اشیگانه پسر  -  یحمس   یسایپدر، ع  ی به خدا  مان یا

 واحدند.  یسرشت و ذات االه  ی دارا و هستند  یت الوه یا یی خدا

است   یمانیاز اصول ا یارسوالن، نگارش خالصه  ةکه منظور از اعتقادنام  ید را به خاطر داشته باش ین ا باید 

که ذکر سه    دانستندی م   یساهمه در کل  شد، ی در پرستش از آن استفاده م  ی و وقت  یحی؛ مس  یمان جامع از ا  اییانه و نه ب

 بود.   یثتثل ۀ آموز  ییدصورت تا ین خدا به ا  یتشخص

را هم    ییچندخدا  ی،اعتقادنامه با استفاده از اسم عام و مفرد »خدا« به عنوان نام االه  ینا  یگر، د  یسو   از

 . کندی رد م 

را »خدا«    پرستند ی آنچه که م  توانندی از مذاهب م  یاری داشته باشد. بس یمعن   ین چند  تواندی »خدا« م  کلمة

  ی حت  ید ها و شا بت  ید،مانند ارواح پل  یزهایی اشاره به چ  ی»خدا« برا  ةاز کلم  یمقدس هم گاه خطاب کنند و کتاب 

مثال، در مذهب روم    ی هم دارند. برا  ی واقع   می« اسایانخدابه اصطالح »  ین . اما اکندی استفاده م   ی رهبران انسان 

 بود.   یانرهبر خدا  یترو ژوپ یا در ی جنگ بود، پنتون خدا یخدا یخ باستان، مر

هستند. مثال،    یفی توص  یاسام   یناز ا  ی یلهم دارد. خ   ی خاص  ی مقدس اسامکتاب   یصورت، خدا  ین هم  به

  ی اش »خداکه ترجمه  یون«که قادر است؛ »اِل اِل ییخدا  یعنیطلق« است، قادر م یاش »خدا که ترجمه  ی« »اِلشدا

آن را به صورت »خداوند«    وال که معم  ی«»آدونا   کند؛ی م   ییفرمانروا  یز که بر همه چ  ییخدا  یعنیمتعال« است،  

 حاکم است.  یاسرور   یبه معنا ،کنیمی ترجمه م 
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  ی است. در بعض   یهوه« باشد »   تریک نزد  یماسم خاص انتظار دار   یک که احتماال به آنچه ما از    ی اسم  اما

آمده    یا »خداوندگار یهوه«  خداوند« یهوه »  یابه صورت »خداوند«  یاترجمه شده  یهوه«ها به همان صورت »ترجمه 

 کامال متفاوت است. ی«کلمه با »آدونا  ینا  یحال معن  یناست. با ا

اسم خدا حداقل از زمان    ین ها از امکشوف کرد. مثال، انسان   ی بشر  یخ تار  یلدر اوا  یهوهرا با نام  خود    خداوند

  یهوه« »  ۲۶:  ۹  یدایش. نوح خدا را در پخوانیمی م  ۲۶:  ۴  یدایش را در پ  ین که ا   کردندی »سِت«، پسر آدم استفاده م 

 صدا زد.  یهوه« » ۸: ۱۲  یدایشخدا را در پ یم و ابراه کندی خطاب م 

 کرد: یفشکل توص ین به ا یموس  یاست که خداوند برا یاسم  یهوه ۱۴-۱۳: ۳در خروج    نینهمچ

 

اجداد شما مرا نزد شما فرستاده است و    ی که خدا  یم بروم و بگو  اسرائیلی من به نزد بن   یبه خدا گفت: »وقت  موسی

بگو او که   اسرائیلی خدا فرمود: »هستم آنکه هستم. به بن   یم؟«به آنها چه بگو  یست،آنها از من بپرسند که اسم او چ

 مژده(.  ،۱۴- ۱۳: ۳مرا نزد شما فرستاده است )خروج  شود ی م یده هستم نام

 

  ین به صورت »هستم« ترجمه شده است. ا  یهآ   ینر اکه د   گرددی بر م  یَه«»اَه   یعبر  ةبه کلم  یهوه  اسم

  ی ساختگ   یان خود را از خدا  یاز هر اسم   یشتراست که ب  یاسم   یزبشر مکشوف شده و ن  ینام خداست که برا   ینآشناتر 

 . کندی م یز متما

  های یق تر است. در عهد عتکه خدا را با آن صدا کردند، »خدا« از همه عام  یی هااسم  ة هم یان واقع، از م در 

»تئوس«    ة معموال از کلم  ید، آورده شده و در عهد جد   یم« »الوه  ی عبر  ة کلم  ة ترجم  ی»خدا« معموال برا   ة کلم  ی، امروز

.  بردند ی خود به کار م  یانخدا   یعبارات را برا  ین هم  م ه  یگریمقدس، مذاهب د استفاده شده است. اما در روزگار کتاب

چون با به کار    کنیم؟ی استفاده م  یهوه«مثل »   یاسم خاص  یرسوالن اسم عام »خدا« را به جا  ةپس چرا در اعتقادنام

  یی تنها خدا  یحیتمس  ی که خدا  دهد ی رسوالن نشان م   ة اشاره به خداوند، اعتقادنام  ی»خدا« برا  ۀ بردن عبارت ساد

 :خوانیمی م ۶۰: ۸نام »خدا«ست. در اول پادشاهان   یستةاست که شا

 

 (. ۶۰: ۸)اول پادشاهان  یستن یگری و د  خداست  یهوه  

 

  ید ارواح پل  ی حت   یا   یلی آنها موجودات تخ  یقت، . اما در حقپرستندی را م  ی واقع  یان اعتقاد دارند که خدا  یگر د   یان اد  بله،

موضوع را در   ینهستند. پولس رسول ا یحیانمس یخدا  ی که خود مخلوق و تحت پادشاه ی ارواح -  پرستیدندی را م

 : دهدی شرح م ینگونها  ۲۰: ۱۰ یان اول قرنت
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 (. ۲۰:  ۱۰ یان خدا )اول قرنت ی برا نه گذرانند ی م  یوهاد  یبرا  کنند،ی م ی ها قربانامت آنچه 

 

  یم باور بودند که آنها را تقد  ین بلکه بر ا  برند،ی م  ید ارواح پل  یخود را برا  های یاعتقاد نداشتند که قربان  پرستان بت

 . اما آنها در اشتباه بودند. کردندی مختلف م نیا خدا

  ی، پرستبت  ینتو، ش  ین د  یسم، وجود دارند. هندوئ  یا در دن  یز ن  یگری د  یاد ز  یان اد   یحیت، عالوه بر مس  امروزه،

.  پرستند ی را م  ید ارواح پل  یهستند. بعض   ین آنها دروغ  یان . اما خدا یره و غ  اییله قب  یانو اد   یهودیتاسالم،    یکا،و  ین د

که تنها    کندی م   ید. اما کالم خدا تاک پرستندی را م   خود   یلیتوهمات تخ  یو بعض   پرستندی کائنات را م  یگرد  یبرخ

  یحیان مس  ی خواهد کرد، و تنها خدا  ی بر جهان داور  یحیان مس  یاست؛ تنها خدا  ی واقع  یتالوه  یحیان مس  یخدا

 قدرت نجات ما را دارد.  

که قبال آنها    کندی م   ینیدروغ  یان را دعوت به ترک خدا  ن یمانوا  یحیان رسوالن، مس  ةاول اعتقادنام  بخش

دعوت بازتاب    ین . ایرندبپذ  یقیحق  ی مقدس را به عنوان تنها خداکتاب   یکه خدا  خواهدی و از آنها م  پرستیدندی را م

  یق عهد عت  یکه خدا  کندی ملزم م   ی افراد را از هر سن  ةمقدس هممقدس است. کتاب کتاب   یو اساس   یضرور  یمتعل

 .  ند پرستبکه تنها او را  خواهدی و از همه م یرندبپذ یقیحق  ی را به عنوان خدا ید عهد جد و 

و ذات    یعتوحدت طب  یعنیبودن خدا    یط«به مبحث »بس  یاییدب  یم،انداخت  یخدا نگاه   یگانگیکه به    حاال

 . یم او بپرداز

 

 خدای بسیط 
  یک : خدا سه شخص دارد اما  یمکرد   یفتعر   ینگونها  ی را در درس قبل  یثتثل   ۀآموز  ید، داشته باش یاداگر به  

  یعنی »ذات«    ةو خودآگاه اشاره دارد و کلم  یز متما  یت« »شخص  یک »شخص« به    ة که کلم  یم گفت  ین ذات. همچن

منظور ما ذات    کنیم،ی صحبت م   خدا بودن    یطبس  یا  ی از سادگ   یخدا. وقت  دهندۀ یل عنصر تشک  یاخدا  یادیبن  یعتطب

 او.   یجوهر وجود یا  ی سرشت اصل  یعنیخداست 

. ما  کنندی استفاده م   تریی که همان »ساده« است به صورت تخصص  یط« »بس   ة از کلم  یدانان حاال، االه  اما

است که ذات او متشکل از    یندرک کرد. بلکه، منظور ا یاو را به سادگ   شودی که خدا ساده است چون م   گوییمی نم

 سرشت دارد.  یکاست که فقط  یواحد کل  یکه لک ب  یستصر مختلف نعنا یبترک

سو، ممکن    یک . از  یمبده  یح آب خالص و گِل توض  یسةبودن را با مثال مقا  یط«مفهوم »بس  توانیمی م  ما

  ین . اما اگر خاک را به ایگرید  یزشده و نه چ  یلکه تنها از آب تشک  ید د  یطبس  یاساده    یااست آب را به عنوان ماده 

شده: آب و    یلاست چون از دو جزء مجزا تشک  یبیترک  یا. گِل ماده شودی به گِل م   یلتبد  یم،خالص اضافه کنآب  

 است.  یافته  یلتشک یز چ یک خاک. ذات خدا مثل آب خالص زالل است که فقط از 
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  ی از اجزا  یبیاست و ترک  یط« که خدا »بس  کندی م  ید تاک  یحیت مهم است؟ چرا مس  اینقدر موضوع    ین چرا ا   اما

:  گوید ی م  یثتثل ۀ. آموزیندازیم ب ینگاه یثتثل ۀبه آموز یگر بار د  یک یایید سوال، ب ینبه ا  پاسخ  یبرا یست؟مختلف ن

 ذات.«   یک »خدا سه شخص دارد اما 

 

سه   یت،. و از لحاظ شخصستیکی شخص و ذات است. از نظر ذات و سرشت خدا  ین ب یز تما یث،تثل ۀآموز مرکزیت

 . یستی« و سه »ک ددار وجود  یستی«»چ  یکگفت که در مورد خدا   شودی مشخص. در واقع 

جانسون  یتدکتر ک  -  

 

القدس، به همان اندازه هم  دارد: پدر، پسر و روح   یتخدا سه شخص کند یم  یدهر اندازه که تاک مقدس کتاب

راه    ین که موثرتر   یدندرس  یجه نت  ین به ا  یدانان االه  یسا، کل  یس خدا وجود دارد. در بدو تاس  یک که تنها    کندی م   یدتاک

  یط ذات بس  یکخدا    ینکهذات و سرشت اوست. پس، با گفتن ا ۀصحبت دربار  یگانه، یوجود خدا  ۀبحث دربار  یبرا

  یثمجزا هستند و در تثل  یالقدس سه خداکه پدر، پسر و روح   کردندی را رد م   یهنظر  ینو واحد دارد، در واقع داشتند ا

به صورت    یشه هم  یت سه شخص  ینکه ا  گذاشتند ی موضوع صحه م   ین عکس، آنها بر ا   ه برخوردند. بلک  یوند به هم پ

 اند.  وجود داشته  «خدا یکتنها  »

را به آن متهم    یساکل  ،یگرد  یانخالف آنچه اد  بر  یحیان کامال مشخص کرد که مس  یساکل  یب،ترت  ینا  به

که به صورت سه    ی، وجود االه   یک  یم،دار  یمانخدا ا  یکعکس، ما به    ندارند. بلکه بر  یمان به سه خدا ا  کردند،یم

 وجود دارد.   یتشخص

 

  یی سه خدا  یا سه خدا    ییددر تا  ا ر  یث تثل  یحیان مس  دن ویگی که م  شنویمی م  کنیم،ی با مسلمانان صحبت م  ی وقت  اغلب

  ی پسر و خدا  یپدر، خدا  یخدا  ییدنکرده چون در کنار تا  ییدتا  ارنظر    ینا  یچکسه  یسا کل  یخ. هرگز در تاربینندیم

. پس فقط  د داروجود    یقیزنده و حق  یخدا  یک  نها. تستیکی کرده که خدا    یدتاک  یدایش،پ   ةمکاشف  یعنیالقدس،  روح

القدس  پدر، پسر و روح   یچ؛ ه  یگر خدا وجود دارد و د   یک  م، ییوکه بگ دارد  کامل خدا وجود    ة درک مکاشف  ی راه برا  یک

  د داروجود    یتبه صورت سه شخص  ی ذات االه  یکبوده که    ین ا  یشه هم  یسا. نظر کلاندی همان ذات االه  ی مه داراه

  یم . آنچه در کالم خدا تعلیتخدا اما در سه شخص  یک .  یستیمبه وجود سه خدا ن  معتقدکه    است  خاطر   ین و به هم

 .  کندی م یز متما  یان اد یر نظر با سا  ین از ا ا رما  یتواقع ین شده و هم یید تا  یسا داده شده، توسط کل

دکتر استفان ولوم  -  

 

 آمده:   ینچن یقیهن ةبه نام اعتقادنام یگرید  ةبه صورت واضح در اعتقادنام یه نظر این
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 تنها فرزند خدا، با پدر همذات است.   یح،مس عیسای

 

ت مشروح پرداخته نشده اما  به صور  یاتاست، به جزئ یقیه ن ة از اعتقادنام تریی رسوالن ابتدا  ةاعتقادنام چون 

 که در سه شخص وجود دارد.   یم دار  یمانخدا ا  یککه ما به فقط  کندی م  یدو تاک ،مفهوم اشاره  ین وجود، به ا ین با ا

  یحیان مس  یدر زندگ   یادیز   یهااعتقاد دارند، به شکل   یت خدا در سه شخص  یک به    یحیان مس  ینکهواقع، ا  در

بنا شده: ما هر سه    یث تثل  یة است که کامال بر پا  یسنت   ،یحیان عبادت مس  یین مثال، آ  ی . برادهدی خود را نشان م 

گرفتن    یده . نادکنیمی م  یم تقد   شخصیت را به هر سه    مان ی و سرودها و دعاها  کنیمی را پرستش م  یث تثل  یت شخص

القدس ابراز  ر و روحاحترام، خدمت و محبت خود را به پدر، پس  یدگرفتن خداست. ما با  یدهمثل ناد یثهر شخص تثل

 خدا هستند.  یکچون هر سه   یمکن

»قادر مطلق«    ة که به کلم  یدهوقت آن رس  یم، پرداخت  یحیتاو در مس  یکه به مفهوم خدا و ذات وجود  حاال

 . دهدی م یمی چه تعل یث تثل یتشخص ین اول یعنی پدر،  ی خدا ۀکالم خدا به طور خاص دربار ینیمو بب یندازیمب ی نگاه

 

 قادر مطلقخدای  

دربار ما  تقس   یخدا  ۀبحث  به چهار قسمت  نگاه شودی م  یمقادر مطلق  اول،    ی به چگونگ  اندازیمی م  ی. 

  ۀ . سوم به کندوکاو دربارپردازیمی م  یثپدر در تثل یخدا  یت مقدس. دوم، به شخص»پدر« در کتاب ی خدا نام ۀ استفاد

قدرت او بحث    ۀدربار  ،پرداخت و چهارم  اهیمخو  دهد ی انجام م  یی در نقش پدر چه کارها   ینکه خدا و ا  ی ذات پدر

 گذراند.   یممقدس را از نظر خواهکرد. اول نام »پدر« و کاربرد آن در کتاب  یمخواه

 

 نام پدر 
 

  ی . مثال دکنی اشاره م   ی خالق هست  ی مورد، به خدا  ینسه مفهوم به کار برده. اول  در حداقل    ا ر»پدر«    ة مقدس کلمکتاب

به عنوان    ارکه پولس پدر    یی ، جا مده آ ۶:  ۸  یان کاربرد از مفهوم خدا در اول قرنت  یندادن ان  انش   یبرا  ید از عهد جد

به خدا به عنوان   یااشاره  یا هر ارجاع   یم منظور نابدکه   است  مهم ینجا . ادکنی م  یمعرف ی مخلوقات هست  ة هم  ءمنشا

با خدا دارند    یمانداران که ا  د دار  یا»پدر« داللت بر رابطه   ة. کاربرد دوم کلمیستن  یث تثل  یتشخص  ینپدر، لزوما اول

که    وید گی م   ۱۵:  ۸  یان پولس در روم  ی به عنوان پسران و دختران خداست. وقتنها  آ  ی اصل فرزندخواندگ   یجة که در نت

در    ار»پدر«    ةدر واقع، پولس کلم  یم،پدر صدا کن  یاخدا رو »ابّا«    نیماتوی و م   یمکرد  یافت در  ار  ی ما روح فرزندخواندگ
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  ی و خدا یحمس یسایفرد ع منحصر به ة»پدر« نشانگر رابط ةکلم ینکه،. و دست آخر ادکنی دومش استفاده م  یمعنا

م  است.  کاربرد    ینا  نیماتوی پدر  اول  یمهبد   یح توض  ینطورا  ارسه  دوم  ی خدا  ۀ دربار  یکه    ی خدا  ۀدربار  یخالق، 

 . دکنی پدر با پسر صحبت م ةرابط ۀ به طور خاص دربار یدهنده و سوم نجات 

جانسون  یتدکتر ک  -  

 

  برد، ی »پدر« را به کار م  ةکه کالم خدا کلم  هر بار  کنندی به اشتباه فکر م  یحیاناز مس  یبعض  متاسفانه،

  یق، عهد عت. در شودی آشکار نم   یدیم نرس ید به عهد جد  ی تا وقت یثتثل ۀ است. اما آموز یثاول تثل یتمنظورش شخص

به صورت    یقاشاره کنند اما عهد عت  یااله   ذات وجود دارند که ممکن است به »جمع« بودن    ی و آنجا اشارات  ینجاا

 .  کندی م ید خدا تاک یگانگی بر  آورییرت ح

شخص از    یک است و نه فقط    یثمنظور کل تثل  کنند،ی »پدر« خطاب م   یق خدا را در عهد عت  ی وقت  پس 

است که به خاطر    ین مهم ا  یپدر هم دارد ول   یتبر شخص   ید»پدر« تاک  ة هوم، کاربرد کلممف  یک . البته، به  یثتثل

خدا استفاده شده، که    ی برا  که  ی عبارات  ة خدا، هم  یتاز سه شخص  یدروشن عهد جد  ةتا قبل از مکاشف  یمداشته باش

:  ۳۲  یهمثل تثن  یقهد عت »پدر« در کتب ع  ةاشاره دارند. کلم  یثبه کل تثل  یاز آنهاست، تا حد  یکیاسم »پدر« هم  

  ة به کاربرد کلم  یاییدموضوع، ب  ینروشن کردن ا  ی. برا کنندی اشاره م   ی ، به کل ذات االه۸:  ۶۴و    ۱۶:  ۶۳  یا ، اشع۶

 : پرسدی م  ی، نب ۱۰: ۲ ی . در مالکیندازیمب ینگاه  یق»پدر« در عهد عت 

 

 (.  ۱۰: ۲  ی؟ )مالکاست یافریده خدا ما را ن یک  یاو آ یست پدر ن یک ما را   یع جم یاآ 

 

  ی چون کل ذات االه   شود،ی القدس با عنوان »پدر« خطاب مپدر، پسر و روح   یعنی   ی کل ذات االه   ینجا،ا  در 

القدس هر کدام نقش  که پدر، پسر و روح  کندی را روشن م   ینا  ید مشارکت داشته است. عهد جد   یت در خلقت بشر

.  یستخدا قائل ن  هاییت شخص  ی برا  وتی تفا  یق،متن عهد عت  ین شته اما در ا در خلق جهان دا  یگری متفاوت از د  یکم

 .  دهد ی که در خلقت داشتند به جمع سه شخص نسبت م ینقش  یعکس، اسم »پدر« را برا   بلکه بر

را   یهم مطالب  یقاز عهد عت یدعهد جد  یسندگان، چون نو تر کنیمکمی هم اگر بخواهیم موضوع را پیچیده 

مثال،    یآن استفاده کردند. برا  یپدر در مفهوم کل   ةاز کلم   یثاشاره به تثل  یآمده که آنها هم برا  یشپ  ی گرفتند، گاه

  ۲۹  -۲۴:  ۱۷، اعمال رسوالن  ۱۸  - ۶:  ۶،  ۴۵:  ۵  ی»پدر« اشاره کردند. در مت  ةبا استفاده از کلم  یثاحتماال به کل تثل

در خلقت جهان مشارکت داشته،    ی چون کل ذات االه  ی کردند. گاه   را »پدر« خطاب   یث گوناگون کل تثل  یل به دال 

.  یمآنها کن  یهخود را شب  یدبودند که با   ایی اخالق  یارخاطر است که هر سه شخص خدا مع ینبه ا  یگرد یو در جاها

 :خوانیمی م ۱۷: ۱ یعقوب . در یمکن یرا بررس   یه آ  یکنمونه  ی موضوع، برا ایننشان دادن  یدوباره برا یایید ب
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 (. ۱۷: ۱ یعقوب از پدر نورها )  شودی م و نازل  از باال است  و هر بخشش کامل  یکو ن یبخشندگ  هر

 

  ین منظورش ا ینجا پاک است. پس در ا یخدا از لحاظ اخالق  یتکه شخص  گویدی م  یعقوب یه،آ  یناز ا قبل

از آ  یکو ن  یز و هر چ  یکوستاز جانب خدا ن  یزی است که هر چ   ة از هم  یکون  یزهای چ   که  یی نجااز طرف خداست. 

. باز هم در عهد  دهندی م  رجاع ا   یثموضوع را به کل تثل  یناغلب ا  یحیمس  ینمفسر  آیند، ی ما م   یثتثل  یاشخاص خدا

  ی موضوع مهم است که خدا  ین ا  یید . اما تا آید ی م  ی منطق  یارقسمت بس  ین پدر در ا  یبر شخص خدا  ید تاک  یق،عت

 ما به همراه دارند.   ی برا یکویین یایالقدس هم عطا پسر و روح 

  یگری تا به شخص د  کندی استفاده م   یگر د  ی »پدر« به نوع   ة مقدس از کلموجود، واضح است که کتاب  ین ا  با

؛  ۲۶  - ۱۷:  ۵  یوحنا ؛  ۱۸،  ۱۴:  ۱  یوحنارا در    ینکند. ما االقدس است هم اشاره  پسر و روح   ی از خدا  یز که متما   یثاز تثل

روشن شدن    یحاال به فقط دو مثال برا  یایید گر، بی د  باریک.  کنیمی مشاهده م   ۱۷:  ۱دوم پطرس    و  ؛ ۶:  ۴  یان غالط

 : شود ی قائل م یز تما یرز ی هاپدر و پسر در نوشته  ین رسول ب یوحنای ، ۹ یوحنا . در دوم  یمموضوع اشاره کن ینا

 

مانَد، هم پدر را    یدارپا  یمآن که در آن تعل ؛نماند، خدا را ندارد  یدارفراتر رود و در آن پا  یحمس  یمآنکس که از تعل   هر

 نو(.  ۀ، هزار۹  یوحنادارد و هم پسر را )دوم 

 

 : شودی قائل م  یزالقدس تماپدر و روح  ینب دهد،ی م ی به رسوالن تسل یوقت یسی، ع۱۷  -۱۶: ۱۴ یوحنا  در

 

   ی راست   روح   یعنی با شما بماند،    یشه شما عطا خواهد کرد تا هم  به   یگر د   ایدهنده ی و تسل   کنمی م  از پدر سوال   من   و

 . (۱۷ - ۱۶:  ۱۴ یوحنا )

 

  یثشخص تثل  ینو هم اولس  أرخدا در    یتاشاره به کل  یمقدس برا»پدر« در کتاب   ةکه به کاربرد کلم  حاال

 . یمبپرداز یثتثل  هاییت شخص یرپدر از سا  یخدا یزتا به وجه تما  یماآماده   یم،برد  ی پ

 

 شخص پدر 
  یدگاه دو د یات،االه  یخکرد. اما در تار  یفتوص  ی به طرق مختلف  توانی القدس را مارتباط پدر با پسر و روح 

  شناسی ی هست  یثتثل شود، ی م یثصحبت از تثل  یوقت ، به ویژه. آیندی به چشم م یگراناز د  یشترب یث تثل ۀخاص دربار
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پدر و پسر و    یعنی   یثنوع تثل  یکاز    یکردها رو   ینا  ی ومقوله هستند. هر د  ینا  یجاصطالحات را   یثیتثل  یی آراو هم 

 .  کنندی م  یدتاک یت با الوه یث تثل هاییت شخص ین ب ةرابطاما بر جوانب مختلف  کنندی القدس صحبت م روح

وقت  یک   از دربار  ی رو  ید تاک  ی سو،  صحبت  معموال  خداست  کلم  یثیتثل  شناسیی هست   ۀ وجود    ة است. 

  ة است، نگاه ما به مقول  یثتثل  شناسیی صحبت از هست   یاست. پس، وقت   ی وجود  ةرابط  ی به معنا  شناسی«ی »هست

 ند.  دار  ی و چطور ذات واحد یخته در هم آم یث چگونه سه شخص تثل ینکهاست. ا یثتثل یذات  یا  ی وجود

  دارای   . و هر کدامییرناپذیرندو تغ  ی ابد  یتناهی،ال  یت، الوه  یا هر سه شخص خدا    شناسی، ی هست  یدگاهد   از

 هستند.  یقتو حق یکوییعدالت، ن یت،حکمت، قدرت، قدوس  یل از قب یمشترک االه  یات همان خصوص

است که   ین منظورمان ا کنیم،ی صبحت م   یثی تثل ی« »اکونوم  یا   یی آرااز هم  ی ما معموال وقت  یگر، د  ی سو از

  کلمة واحد به هم مرتبط هستند.    های یت و  چطور به عنوان شخص  کنندی با هم تعامل م   ی االه  هاییت چگونه شخص

 کنیم، ی صحبت م  یثتثل یک« »اکونوم ة از جنب یواحد خانوار« است. پس وقت یک یریت»مد  ی به معنا یک«»اِکونوم

واحدِ مجزاست که    های یت به عنوان شخص  یکدیگر القدس نسبت به و روح   پدر، پسر  ةرابط ی چگونگ  یف منظور توص

 . یمترجمه کرد یی«آراآن را به »هم   یما در فارس 

اقتدار مختلف،   ة مختلف، درج یف وظا یهر شخص دارا یث، تثل  ییآراهم  یا یک« از نگاه »اکونوم یث در تثل 

  رسند ی . با هم به توافق م کنندی صحبت م  یکدیگرالقدس با  است. پدر، پسر و روح   اجرایی  مختلف  ۀو نقش محول شد

 و به طرق مختلف با هم تعامل دارند.   کنندی و با هم عمل م 

پدر شخص    یث، تثل  شناسی ی پدر شخص اول است. در هست   یثی،تثل  یی آراو هم  شناسانهی هر دو نگاه هست   از

 القدس هم برآمده از پدر است.  روح اول است چون پسر از پدر مولود شده و 

 : یدگوش کن کند،ی پسر صحبت م   یِهست ۀکه دربار ۹:  ۴  یوحنااول  به

 

)اول    یابیم ب  یاتاو ح  ةواسطخود را به جهان فرستاد تا به  یگانةما آشکار شد که خدا پسر    یان در م  ینچنین خدا ا  محبت

 نو(.  ۀ، هزار۹: ۴ یوحنا 

 

مولود«    یگانهآمده که ممکن است به صورت »  (monogenes)  ز« مانوجین»  یونانی  ةاز کلم  یگانه«»  کلمة

پسر مخلوق است و کامال    یعنی   ین که ا  کردند ی فکر م  یه اول  یسای از افراد در کل  ی ترجمه شود. متاسفانه، بعض   یزن

 .  کنندی خوانده شده، انکار م   «»مولود   ینکهپسر را به خاطر ا  یتها الوه بدعت   یامروزه هم بعض  ی. حت یستن  ی«»االه

ا  مسیحیان  به  پاسخ  به    یمتعل  یندر  »هستگفته   یسنت   طورغلط،  ازل  از  پسر  که  ازل    یا   یافته« ی اند  از 

پسر وجود    ییموجود نداشته که بگو  ایی زمان   ةبره  یچ که ه  کنندی م   یداصطالحات تاک  ینپدر است. ا   یافتة«»مولود

 :ید گوش کن ۲۶:  ۱۵نا یوحالقدس در برآمدن روح  ۀ دربار  یسیع یها نداشته است. به گفته  ی خارج
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او    گردد،ی از پدر صادر م  که  ی راست  روح  یعنی   ید،آ  فرستمی پدر نزد شما م  او را از جانب   که  دهنده ی تسل   چون   لیکن 

 هزارۀ نو(.  ،۲۶: ۱۵  یوحناخواهد داد ) شهادت  بر من 

 

صادر    یا برآمدن    یبه معنا  (ekporeuomai)  یمای«»اِکپورو   یونانی   ةکلم  ة»صادر شدن« ترجم  اصطالح

 القدس بوده است.  روح  ی وجود ءاشاره به منشا یبرا یهآ  ینبرداشت از ا ی، شدن است. به لحاظ سنت 

  ی القدس را ازلرست، روح ناد   گیری یجه که با نت  اندازد ی را به اشتباه م   ها ی بعض  یل،قب  ین از ا   یاتیآ   متاسفانه، 

و کامال    یثالقدس عضو کامل تثلروح   ینکهمراقب بوده تا بر ا  یسنت   یحیمس  یاتندانند. پس، االه   یکامال االه  یا

 او در ازل از پدر صادر شده باشد.   یوجود یت اگر شخص ی کند؛ حت ید است تاک یااله

هست.    یز ن  یثیتثل  یی آراشخص هم   ین است، اول  یث تثل  شناسی ی شخص هست   یناول  ینکهپدر عالوه بر ا  خدای

اقتدار دارد، درست به    یث تثل  یگر است چون بر دو شخص د   یث شخص« تثل  ینپدر »اول  یثی، تثل  ییآرااز لحاظ هم 

 اش اقتدار دارد.  خانواده  ی بر اعضا ی همان اندازه که پدر انسان

پدر را مطابق آنچه در    ۀنمونه، پسر اراد  ی . براکنیمی اقتدار پدر بر پسر را در وجوه مختلف مشاهده م  ما

  یافت از پدر در  ۲۲  - ۲۰:  ۱  یان مثل افسس  ی . پسر اقتدار و ملکوت خود را مطابق متوندهدی آمده، انجام م  ۴۰:  ۶  یوحنا 

را به   یر تصو  ین پدر است. ما ا ی پسر تابع پادشاه   پادشاهیکه   گوید ی مقدس به دفعات به ما م. در واقع، کتاب کندیم

مثل   یاتیهمان دست راست تخت پدر نشسته است که در آ  یا به دست راست خدا   یسی که ع بینیمی مکرر مصورت 

جالل و قدرت است اما خود تخت    یگاه آمده است. دست راست خدا بدون شک جا  ۳:  ۱  یان و عبران  ۱:  ۱۱۰مزمور  

خود را به پدر خواهد داد.    یپسر پادشاه  دهد،ی م  یمتعل  ۲۴: ۱۵  یانآنطور که پولس در اول قرنت یت،. و در نها یستن

 پدر بر پسر اقتدار دارد.    یثی،تثل یی آرابه طور خالصه، در هم 

 

هست که پدر و   ینقش ین ب یزفقط تما  ی. ولستاییچیدهپدو، مسئلة   ینپدر و پسر و بحث اقتدار ا  ینب ةرابط مسئلة

. او به  دکنی م   ایفاخادم پدر را    یا  یردستسر داوطلبانه نقش زکه پ  یت استواقع  کی  ین . ادکننی م  یفا ا  یثپسر در تثل

رابطة   ین حال، ا  یندر ع  ی . ول دکنی که اِعمال اقتدار م اشد بپدر  ین و ا د کن یم پدر تسل ۀ به اراد ا رتا خودش مد آجهان  

  ا ر  یگر همد  یثهستند که در چارچوب تثل  ینو هر دو درصدد ا  دداردوست    ا ر، پسر پدر  ارمحبت است که پدر پسر  

  ین ا  ین ها و روابط پر محبت بنقش   ینتفاوت ب  مقدار   یک  ید . پس، ما با د گذارنی خشنود نگه دارند و به هم احترام م

 .   یمهبد ییزتم یگرهمداز   ا ر ود

یبرت و یمون دکتر سا   -  
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  ۱۷:  ۱  یانو افسس  ۱۳:  ۱۱مثل لوقا    یاتی نمونه، در آ   یالقدس اقتدار دارد. براپدر بر روح   یب، ترت  ین هم  به

پدر بود    ینکه ا  شویمی متوجه م  ۳۸:  ۱۰مطابق اعمال رسوالن    ینطور القدس را فرستاده است. همآمده که پدر روح 

است که از پدر فرمان   ینخدا در زم دۀین نما القدسوح القدس را به کار گرفت. در سرتاسر کالم خدا، رکه پسر و روح 

که بر    یدرست مثل اقتدار  -  القدس اقتدار داردپدر بر روح  یثی،تثل  ییآرا او را به انجام برساند. در هم  ۀتا اراد  گیردیم

 پسر دارد. 

 

  ا رسر  که پ  ین استاو درصدد    د داردوست    ارکه پسر    ستی اقتداراقتدار محبت است. اقتدار پدر    یشه پدر هم  اقتدار

،  ددارن  ارمحبت    ینالقدس ا اگر پدر، پسر و روح   یت،. در نها است  پدر. درست مثل پسر که به دنبال جالل  دجالل بده 

چون اگر پسر از ازل و    آید ی م دار  ، به نظر خنده ددارالقدس اختالف اراده وجود  پدر و پسر و روح  ینب  مییو بگ  ینکها

  القدس روح پدر هم از ازل به دنبال جالل و احترام به پسر و    ینکه پدر هستند و ا   ۀارادالقدس از ازل به دنبال انجام  روح

به خاطر وجود    ینهاا  ة نوع اشتراک محبت، و هم  یک، ددار اراده در ذات خدا وجود   یکدلینوع   یک ، پس اساسا  است

 است. یثیدر مشارکت تثل اکاشتر

مور ک یبل یو دکتر است  -  

 

  یم اآماده   یم، پدر را شناخت  ی پدر« چگونه در کالم استفاده شده و شخص خدااسم »   یمکه متوجه شد  حاال

 . یماو بر خلقت و انسان بپرداز ی نقش پدر یعت تا به طب

 

 پدرانگی خدا 

ا که بخش    یمنکته تامل کن  ینبهتر است در ا  یم، خدا بپرداز  یبه موضوع پدرانگ   یل به تفص  ینکهقبل از 

که خدا    ی قبل از زمان  یعنی   شود؛ی م   یق مقدس آمده، مربوط به عهد عتخدا در کتاب   یپدرانگ   ۀ از آنچه دربار  ی بزرگ

  یثتر از همه به کل تثلاول و مهم  ة»پدر« در وهل  ة متون، کلم  ینخود را مکشوف کند. در ا  یثیبه وضوح ذات تثل

 پدر اشاره ندارد.   یو فقط به شخص خدا کندی اشاره م

است که    ی. پس، منطق دهدی م  یوندپدر پ  یخدا را اساسا با شخص خدا  ینقش پدر  یدوجود، عهد جد  ینا  با

 .  کنندی م  یدبر شخص پدر تاک یقمتون عهد عت ینا

  ید مقدس تاکغالب در کتاب   یر سه تصو  رما فقط ب   ی دارد. ول   ی خدا جوانب مختلف قابل بحث  ی پدر  نقش 

پادشاه خلقت و انسان   یگاهاو در جا  یبه نقش پدر. دوم، پردازیمی خالق م  یگاهکرد. اول، به نقش پدر در جا  یمخواه

قوم خودش است. کار را با نقش او    ۀسر خانواد  ، کرد که پدر  یم خواه  ید موضوع تاک  ین و سوم، بر ا  اندازیم ی م  ی نگاه

 .کنیمی او آغاز م ینقش پدر  ة به عنوان خالق از جنب
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 خالق
مثال،    ی. برا کندی م   یاد او    هاییده آفر  ةموارد از خدا به عنوان پدر هم  ی مقدس در برخکتاب   ی، نگاه کل   در 

 . شود یم  یدهمورد د ینا  ۳۸: ۳و لوقا  ؛۱۰:  ۲ ی مالک ؛۸: ۶۴و  ۷ - ۶:  ۴۳ یااشع ؛ ۶: ۳۲  یهمثل تثن ی در متون

 : یدگوش کن ۲۸-۲۶: ۱۷پولس به مردم آتن در اعمال رسوالن  ی هاعنوان نمونه، به گفته  به

 

  یشان ا  ی شده برا  یینتع  ی هاساکن شوند؛ و زمان   ینآورد تا در سرتاسر زم  ید انسان پد  یکرا از   ی اقوام بشر  ة هم  او

چند  هر   یابند، گشته، او را ب  اشی بسا که در پ   و چه   یند شان را مقرر فرمود تا مردمان او را بجوو حدود محل سکونت 

از شاعران خود شما    ی چنانکه برخ  یم؛دار   ی رکت و هست و ح  گیدر اوست که زند  یرا. زیستاز ما دور ن  یک  یچاز ه

 نو(.  ۀ ، هزار۲۸-۲۶:  ۱۷)اعمال رسوالن  ییم اند که از نسل اوگفته  یزن

 

  یت بشر   ةزئوس پدر هم  گفتند ی که م   کندی و آراتوس نقل قول م   ینتس کل  دین، ی پولس از شاعران ب  ینجا، ا  در 

است و نه    یمقدس خالق واقعکتاب   یکرد که خدا  ید تاک  را خلق کرد. البته، پولس   یتچون اوست که بشر  ،است

 کرد.   ییدرا هم تا شویمی م یز در اصل پدر آن چ کنیمی را خلق م   یزیچ یوقت  ینکها  اوزئوس. اما 

 

موارد به صورت    یشترما با خدا به عنوان خالق در ب  یانسان  ة. از رابطاست  نوشته شده  یبه زبان انسان  مقدسکتاب

 . د دارخدا اشاره به منشا ما و اقتدار او    ینقش پدر ی، بافت متن ینشده. در ا  یادپدر و فرزند    ینب ةرابط

دکتر پال چانگ   -  

 

خدا به عنوان پدر خلقت،    ینسبت به فرزندان خودشان صبور هستند، نقش کل   یکه پدران انسان   همانطور 

آلود نشان بدهد.  با انسان گناه   به ویژه سقوط کرده و   یای نسبت به دن  ادییخداست که از خود صبر ز   ی برا  اییزهانگ

موضوع که چرا او در    ین درک ا  ی کرد. برا  هد خوا   یمخلوقاتش دور   ی از داور  یشهکه او هم  یستن  ی به آن معن   ینا

 : یدگوش کن ۹-۸:  ۱۴۵مزمور  یهاخشم آهسته و در رحمت شتابان است، به گفته 

 

 بر همة  یو  ی ها، و رحمتاست  یکو ن  همگان   ی. خداوند برایراالحسان و کث  غضب   یر و د   است  یم و رح  یم کر   خداوند

 (. ۹-۸: ۱۴۵)مزمور  است یو اعمال 

 

ارتباط    یتا به نقش او به عنوان پادشاه و چگونگ   یماآماده   یم،انداخت  یخالق نگاه   یکه به نقش خدا   حاال

 . زیمیندا ب ی او نگاه ی آن با نقش پدر
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 پادشاه
  ی شان، و برامردم به عنوان پدران   یاز سو  یباستان، خطاب قرار دادن پادشاهان انسان  یک خاور نزد  در

مقدس  زبان به دفعات در کتاب   ینبود. ا  ی شان کار مرسومپادشاهان هم خطاب قرار دادن مردم به عنوان فرزندان 

چون داوود پادشاه آنها بود. البته،    کردند ی عنوان پدرشان اشاره مبه داوود به    هایلی مثال، اسرائ  ی. براشودی م   یدهد  یزن

  ی . اما وقتآمدی ، داوود عمال جزو پدران آنها به حساب متبعداوود بودند و به    یمنوادگان مستق  هایلی از اسرائ  ی بعض

د  ی گوش کن ۱۰:  ۱۱بود که او پادشاه آنهاست. به مرقس   ینمنظورشان ا  کردند،ی کل قوم داوود را پدرشان خطاب م

 : گفتند ی و چه م زدندی م  یادکه جماعت فر ینیدو بب

 

 ، مژده(. ۱۰: ۱۱پدر ما داوود که در حال آمدن است... )مرقس   یباد پادشاه  فرخنده

 

:  ۴در اعمال    یب، ترت  یناو مرتبط است. به هم  یبه پادشاه   یمبه طور مستق  یلداوود بر اسرائ  یپدر  ینجا،ا  در

 کلمات شکر گفت:  ینخدا را با ا  یسا، کل۲۶ - ۲۵

 

   اندیشند؛ ی م  باطل   ها بهو قوم  کنندیم  ها هنگامه : »چرا امتی خود داوود گفت   پدر ما و بندۀ   زبان   به   القدس روح   یلةوس  به

:  ۴)اعمال رسوالن    یحش«مس  خداوند و برخالف   دند، برخالفکر  مشورت   با هم   برخاستند و حکام  ین زم  ین سالط

۲۵ - ۲۶ .) 

 

بود که بر تخت    ی خداوند و پادشاه   ۀخطاب کردند چون او مسح شد  یلداوود را پدر اسرائ   یگر، بار د  یک

ا  کرد. اما چرا در دوران باستان پادشاهان ر ی دشمنان قوم رهبر  یهرا در جنگ عل یلخداوند نشست و اسرائ یپادشاه 

 کردند؟ی پدران خود خطاب م 

 

دن  »پادشاهان« را خودشباستان    یایدر  م  ان  خطاب  را خودشچون    کردندی »پدر«  تصو   ان  به  »پدر«  نقش    یر در 

  یل قب  ین و از ا  کردند ی محافظت منها  آاز    کردند، ی برطرف م  ا نها رآ  یازهای ن بودند، ناشمراقب قوم  یعنی   کشیدند یم

خدمت    ا رن  ا خودش  یشتر باستان، ب  یای دن  شاهان داشت چون پاد  یغاتی کار فقط حالت تبل  ین در عمل، ا   ی . ولیزها چ

روش معمول    ین مکشوف کرد، از هم  یلبه اسرائ  ارخدا خودش    یحال، وقت   یندر ع  ی. ول را  ناشتا مردم   کردند یم

  یغاتی کار تبل  ینا  یگرد خدا پدر ماست، پدر وفادار ما، پدر قدرتمند ما،    ی خطاب پادشاهان و پدران استفاده کرد. اما وقت

.  دکنی پدر از ما محافظت م  یک و درست مثل    دکنی برآورده م   ا ر  یازها . ندکنی . خدا از ما مراقبت مستعی و واق  یستن

 خودش.   ی پادشاه  یاپدر ملکوت   یعنی  است خودش یپادشاه   ةهم یپس او خدا 
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ت پِرَ یچارد دکتر ر   -  

 

خدا »پدر« خوانده شد چون همان    نامیدند، ی شان م خودشان را پدران قوم   یکه پادشاهان انسان   همانطور 

  یل اسرائ  یعنی بر قوم منتخب خودش    یم سلطه داشت و به طور مستق  ینیپادشاهان زم ةبود که بر هم  ی پادشاه بزرگ

 حکومت کرد. 

 : ید گوش کن  کند،ی خداوند صحبت م ی نقش پدر ۀ که دربار ۱۶-۱۵: ۶۳ یااشع به

 

تو؟ کجاست    یرتبر ما نظر افکن. کجاست آن توجه و غ  -  از آن مکان مقدس و پرجالل خود  -  خداوند از آسمان   ای

خداوند پدر ما    ی... اما تو ای تو پدر ما هست  ی؟اما را فراموش کرده   یا قدرت تو؟ کجاست آن محبت و رحمت تو؟ آ

 مژده(. ، ۱۶- ۱۵:  ۶۳)اشعیا  را نجات داده استما  یشهکه هم ی کس ی، هست

 

نشسته و بر کل خلقت به طور    یخدا به عنوان پدر خطاب شده چون او بر تخت سلطنت آسمان   ینجا، ا   در

  ین به طور خاص ا  یتقاضا از پادشاه االه   یات، آ  ین. در ا کندی به طور خاص سلطنت م   یهودیهو    یلعام و بر اسرائ

 برساند.  یروزی کند و قوم خود را با شکست دشمنان به پ ی نگ رهبراست که ارتش خود را در ج

به    ید با   کندی که به فکر فرزندان خودش است، به ما فکر م   ی ما درست مثل پدر  ی پادشاه االه   یمبدان  اینکه

هان را  ج  ین ا  ی هابدهد. اگر امور به دست خود ما باشد، ما توان مقابله در برابر شرارت  یو آرامش فراوان  ینانما اطم

 پدر دوست دارد و آماده است که به ما کمک کند.  یک ما، ما را مثل  یاما پادشاه االه  یمندار

  ی داد تا خطاب به »پدر آسمان   یاد به شاگردانش    یربان  یدر دعا  یسیاست که ع  یاز موارد   یکی   ینواقع، ا  در

  یز آسمان ن  یرمقدس، تصو دعا، خدا به عنوان پدر ما در آسمان قلمداد شده است و در کل کتاب   ینما« دعا کنند. در ا

پادشاه حکومت    یکو مثل    نشیندیبر تخت م  اوکه    ییاست که تخت خدا در آنجاست، جا  یمکان   یعنیهمان است؛  

  یی بود که خطاب به خدا  ینما«، منظورش ا  ی به شاگردانش گفت که دعا کنند »پدر آسمان  یسی ع  ی . پس، وقتکندیم

ما را به ما خواهد داد    ةخدا نان روزان  ینکهما از ا  یناندر آسمان است دعا کنند. اطم   یکه پدر وفادار آنها و پادشاه االه 

و اساس    یه پا  ین خواهد داد، بر ا  ییرها  یر و ما را از وسوسه حفظ خواهد کرد و از شر   یدما را خواهد بخش  گناهانو  

 کارها را دارد.   ینانجام همة ا یاقپرمحبت ما، هم قدرت و هم اشتاست که پادشاه  

نقش    یهااز جنبه   یکیکه به نقش او به عنوان سر خانواده که    یماخالق و پادشاه، حال آماده  ی درک خدا  با

 .  یماوست بپرداز یپدر 
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 سرِ خانواده 
 

  یمان ا   آن  بهما  نچه  آ.  د داردر خودش    ی اشارات شبان  یشه هم  یات که االه  ین است امن    یجالب برا  یزهای از چ  یکی 

 کنمی . من فکر م ددار پدر هم مصداق    یدر مورد خدا  ینو ا  ددار  یرتاث  یموشی م   یلتبد   آن  بهکه    ی بر نوع آدم  یمدار

نداشتند. خدا   یخوب ی که پدرها ییها آنم و هم یداشت  یاز ما که پدران خوب  یاعده  یهم برا  یعنی ددار دو حالت  ینا

که    یزهایی چ  ة . همنمابدخودم    ی پدر آسمان  ا رم سخت نبوده که خدا  یداشتم و برا  ی خوب   یلی من پدر خ  که  شکر   ار

پدر    یمهم بود و خدا یلیخ یلی خ ینهاا ةما با هم... هم ةم انجام داد و نوع رابطیکه برا یی پدرم به من گفت و کارها 

  شان کار کردم که زبان پدرنها آو با   یدم د  ا ر یها افرادسال  ین ما در طول اما قابل لمس بود. ا ی برا ت به صورت مثب

  ینطور ا  کردمی م که کار میاز دانشجوها  یکی هست که با    یادمبغرنج بود. اما    یلیو خ  یزبرانگچالش   یلیخ  ی،منف  یلیخ

  ی حت  ،هستیم   خدا   پدر بودن  در حال بررسی   ی پس وقت   « من شد.  ة داد و گفت: »خدا پدر نداشت  یح م توضیبرا  ا رمطلب  

  یا پدر خوب    ةما تجرب  دکنی مستعد خدمت به ماست. حاال فرق نم   یکه قلب خدا، قلب   یموشی از نگاه ضعف، متوجه م 

 .  یمپدر بد داشته باش

هارپر  یو دکتر است  -  

 

  یکی   یامادربزرگ    یامادر، پدربزرگ    یا « خانواده آشنا هستند. معموال پدر  سأر »  یا با مفهوم »سر«    همه

رهبر  یگر د نقش  که  اقوام  تصم  ی از  دارد  یاخاندان    یبرا  گیرییم و  را  م   ،خانواده  محسوب  خانواده  .  شودی سر 

 . کندی م یفاصطالحات توص ینخدا با قومش را با هم ةمقدس اغلب رابطکتاب

مثال،    یقلمداد شده است. برا   ی نژاد بشر  ۀ که خدا در نقش سر خانواد  بینیمی م  یق، در عهد عت  یموارد  در

 کرد.  یف آدم با پسرش، »سِت« توص ةمشابه رابط را  خدا با آدم ةرابط  ی، موس ۳-۱: ۵ یدایش در پ

ا توجه خدا  . مشود ی م  یده کش  یر به تصو  یلخدا به عنوان سر خانوادۀ قوم اسرائ  یق،در عهد عت  یشتر ب  البته،

نمونه، به    یک ی. فقط برابینیمی م   ۱۲:  ۳، و امثال  ۱۳: ۱۰۳، مزمور  ۳۱: ۱  یه مثل تثن  یی نسبت به قومش را در جاها

 :  ید توجه کن ۱: ۱۱کلمات خداوند در هوشع  

 

 (. ۱: ۱۱)هوشع   و پسر خود را از مصر خواندم داشتم  بود، او را دوست طفل  یل اسرائ که  هنگامی 

 

.  کشدی م یر دوست داشته به تصو   یکه قومش را از زمان کودک یخداوند خودش را به عنوان والد ینجاا در

  ی موس   یهآ   ین شده است. خداوند در ا  یف توص   ۷:  ۱۲در اعداد    یلاسرائ  ۀکه خدا به عنوان سر خانواد  بینیمی م   ینهمچن

 : گویدی را خطاب قرار داده و م 



خدای پدر : ۲درس    اعتقادنامة رسوالن    
 

 

-22- 

فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش   

farsi.thirdmill.org 

 

 

 (. ۷:  ۱۲)اعداد  است ین ام من  خانة ی او در تمام .  یستن ین چن ی موس من  ... بندۀ 

 

ا  »خانه«  ا  یِت« »با  ی عبر  ةکلم   ة ترجم  یه،آ  ین در  و    یعموم   یاکلمه  ین است.  بنا  به  تنها  نه  که  است 

اشاره م  به کسان  کندی ساختمان  زندگ  یبلکه  ا  کردندی م  ی هم که در خانه  به صورت    یموس  ینجا، اشاره دارد. در 

است که خدا سر    یندارد و منظور ا  تسر خانواده را در دس  های یی شده که قوم و دارا  یفتوص  »بنده«  یا »فرزند«  

 است.   یل اسرائ ملت ۀخانواد

:  ۱۱و لوقا    ۱۱-۹:  ۷  ی. در مت کندی م  یداهم ادامه پ   یدخدا به عنوان سر خانواده در عهد جد  یفتوص  البته،

  کنند، ی م  ین شان را تامفرزندان   یاجات احت  ی انسان  یپدر درست همانطور که پدرها   یداد که خدا  یمتعل  یسی ، ع۱۳-  ۱۱

پدر ما را دوست   یکه خدا  شویمی ، متوجه م۱:  ۳و   ۲۹: ۲ یوحنا ، و اول ۱۳-۱۲:  ۱ یوحنا . در دهد ی به دعاها پاسخ م 

  یب د به خاطر خود ما، ما را تادکه خداون  خوانیمی، م۱۰- ۵:  ۱۲  یان. در عبرانیم او متولد شد  ۀ دارد چون ما در خانواد

و    ۱۵:  ۳  یموتائوس مثل اول ت  ی. و در متون کندی م  یتو ترب  یبکه فرزندانش را تاد   یانسان  ی درست مثل پدر  کند؛یم

 شده است.   ی خدا معرف ۀبه عنوان خانه و خانواد یسا، کل۱۷: ۴اول پطرس 

 

ن  ا هم  درکه    یزهاییاز چ  یکی  کنمی . فکر مددار در مورد پدر بودن خدا وجود    یاالعاده فوق   ی باور من، اشارات شبان  به

در    ینکهبه ا  ستیاالعاده فوق نگاه    ینکه ا  ین هستا که: خدا پدره! منظورم    ین استا   خوردی م نگاه اول به چشم  

  ی چقدر برا  که خانواده  فهمیمی م   ولان  اهم . پس، از  ی استشکلپدر چه    یخدا  ،ی استشکلمقدس پدر چه  کتاب

و    یعت که من چطور شر   ینید بب  ید : »گوش بدگوید ی مخدا    ی ، وقت۶باب    یه تثنن  ا هم. به باور من، از  اهمیت دارد خدا  

  یعنی کرد    یدا پدر و مادرها به فرزندان انتقال پ  یق از طر  ین خواهم کرد«، ا  ی ها جاودانخانواده   یق محبت خدا را از طر 

  ی برا  نهایتی . خانواده ب افتدی مهست که اتفاق    یا العاده فوق   یار بس  یز چ   ین ها. مسلما ابچه   ا ب  ین رابطة والد  ی به نوع 

  ۀ . اما اشاردمهم هستن   یارخانواده بس  یکه پدرها هم برا  بینیدی م  ، کنیدی خوب نگاه م  ی . به نظرم وقتاست  مهم خدا  

هستند،    ی که هر جا پدرها قو  دبینیی م   ،دنیکی نگاه م  یا به دن  ی که وقت  ین است اقسمت    ین در ا  یشبان  ۀمورد استفاد

  یدا پ  یفیو ساختار ضع  ود شی م  تریف فرهنگ ضع  ،دن وشی م  یفضع  یپدرها در فرهنگ   یدارند. وقت  یقو   یهافرهنگ 

اما پدرها قطعا    یستدرش ن  ی حرف  یم، دار  یازن  یقو  ی . ما به مادرهاودبا حضور مادرها پر بش  دناتوی که نم   ود شیم

  بینیمی خداست. م یادز   یایی« »پو یدد توان ی مخدا    یکه در نقش پدر   یی ا یزهاز چ  یکی  کنمی هستند و فکر م  یاتی ح

  یت نرخ جرم و جنا  ، یشتر استب  یالت کمبود تحص   ، یشتر استب  ی، سوءاستفاده و بدرفتار ددار کمبود پدر وجود    یوقت

  یف که مفهوم پدر ضع  افتندی ماتفاق    یمختلف زمان  یهاناقص در فرهنگ   ی عملکردها  ینا  ة. پس هماست  باالترهم  

 .  ددارقرار  یفیپدر در سطح ضع ی که مفهوم خدا ستی زمان  ینو ا شد باشده 
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یدمن دکتر مت فر   -  

 

قدرت نامحدود    ی به سراغ بررس  یم، کرد  یپدر قادر مطلق را بررس  ی خدا  یو پدر   یت، که اسم، شخص  حاال

 . رویممی اش ساندن اراده به انجام ر یاو برا

 

 قدرت 
 : گویدی که م  یدرسوالن نگاه کن ة در اعتقادنام  یمانبخش ا ین به اول یگر بار د یک

 

 پدر، قادر مطلق،    یبه خدا من

 دارم.   یمانا  ینآسمان و زم خالق 

 

قدرت    یاست که او دارا   ینا  اشی که خدا پدر قادر مطلق است، معن  گویدی رسوالن م  ة اعتقادنام  وقتی

همان    یا  ی« توان»همه  ة قادر مطلق به کلم  یقدرت خدا  ی، سنت   یات است. در اصطالح االه  یاسی ق  یرقابل نامحدود و غ

 »توان«.   یعنی »همه« و »پوتنس«   یعنی ی« . »اومنکندی اشاره م (omnipotence) پوتِنس«   ی»اومن

است چون او    قیاسی قدرت ب  ینرا دارد و ا  یکار پدر نامحدود است چون قدرت و توان انجام هر    قدرت

 دارد.   یارقدرت را در اخت یناست که ا ی تنها کس

او    قیاسی قدرت نامحدود و قدرت ب   یعنی   یم، قدرت خدا، همانطور که اشاره کرد   ةهر دو جنب  یبه بررس   ما

 .یمکار را با ذات نامحدود قدرت او آغاز کن یایید پرداخت. ب  یمخواه

 

 نامحدود
قدرت    یندارد و ا  یار را در اخت  ی که قدرت انجام هر کار  کندی م   یفتوص  یاپدر را به گونه   مقدسکتاب

  یعالم و نابود  ینشکه قدرت آفر  کندی صحبت م یی. او از خدا گذارد ی م  یشمختلف به نما یهانامحدود را به روش 

شکست دادن دشمنان در جنگ،    هوا، آب و    یتکه او قدرت مهار وضع  گویدی مقدس مدارد. کتاب آن را در دست  

در   ینب  یایارم  یهادارد. به گفته  یارانجام معجزات بزرگ و نجات قومش را در اخت ی،بشر  یهادولت  ۀسلطه و ادار

 :  یدگوش کن ۱۶-۱۰: ۱۰ یا خداوند در ارم یف توص

 

ا  اما ابد  ی تو خدا  ی، هست   ی یق حق  ی خداوند، خدا  ی تو،  پادشاه  و  وقتی هست  ی زنده  جهان    ی، شو  ین تو خشمگ  ی . 

و    ید، جهان را آفر   یشرا ساخت و با حکمت خو   ین. ملت طاقت تحمل آن را ندارند... خداوند با قدرت خود زملرزدیم
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نقاط جهان    ین دورتر. اوست که ابرها را از  غرند   ی. به فرمان اوست که ابرها م یدها را گسترانبا فهم خود آسمان 

... او  فرستدی م  یرون خود ب   ی هاو هم اوست که باد را از خزانه  کند،ی م   یجادباران برق ا   یان . اوست که در مآوردیم

،  ۱۶-۱۰:  ۱۰ارمیا  متعال است )  ی تا قوم خاص او باشند، و نام او خدا  یدرا برگز  یلاست، او اسرائ  یز خالق همه چ

 مژده(. 

 

که بخواهد    یهر کار   تواندی خود دارد. او م   یار مخلوق را در اخت  یای هر جنبه از دن  خداست که  ین ا  یت نها  در 

 :  کندی کلمات خالصه م  ین، خود خداوند قدرتش را در ا۱۱-۱۰: ۴۶ یاانجام دهد. در اشع

 

:  ۴۶اشعیا  خواهد ماند )برقرار    من  ارادۀ   که  گویم یو م  کنمی م  یان ب  یم از قد  نشده  واقع  را که  را از ابتدا و آنچه   آخر

۱۰ - ۱۱ .) 

 

  یادآوری   هست،   خراب  یااز دست خارج شده    یا اوضاع دن  درسی به نظر م  ی قدرت مطلق خدا، وقت  یا   توانی« »همه 

باالتر از    یگریدقدرت    یا  ءو بند منشا  یدق  یرز  دناتوی . خدا نم یمفکر نکن  ینطورکه ا  یمانداران استا ما    یبرا  یخوب

دندباشخودش   ب  یا، .  از دست خار  یا  د،ییاهر طور که به نظر  اودبش  جاوضاعش  اقتدار    ین،  ما    ددار خداست که  و 

اوضاع از نگاه    یوقت  دده ی به ما قدرت م  ین بر او غالب نشده و ا   یگری د که قدرت    یمداشته باش  ینان اطم  نیماتویم

که    است  خوب  بینیم،ی نم  ،بیندی مکه خدا    انچه رآما    ی. وقتیم قدم بردار  یماندر ا  ،آیدی ممحدود ما ناشناخته به نظر  

تحت    ،افتدی ممن    یدر زندگ  یا من    ایکه بر  ی. هر اتفاقندهابرنگردش  ابرخالف اراده   ارقدرتش    وخدا دست    یمنابد

درک کنم،    ارخودم    یطنم شراااگر نتو  ی حت  هست   منخاطر    ینان اطم  یةما   یمان. و ااست  پرمحبت  ی اقتدار دست خدا

 .  است من همراه  یط شرا ینا ةهمدر  ،کندی م حفظ  را  منکه  ییخداکه  دانمیم

یستر دکتر رابرت ل  -  

 

از قدرتش اشاره شده    الیده ا   یشیمقدس، معموال به نجات قوم خدا توسط او به عنوان نما کل کتاب   در

و آزاد کردن    یانخروج، با آوردن طاعون بر سر مصر  یانکه خدا در جر  خوانیمیبه دفعات م  یق،است. در عهد عت

وعده قدرتش را به اثبات    ین سرزم  فتحو    یابانخوراک از آسمان به مدت چهل روز در ب  یناز اسارت، تام  یلاسرائ

 خداست.   یقدرت نجات و رستگار  ةنمون ینباستان، خروج بزرگتر یلاسرائ یدرساند. از د

، و  ۱۳:  ۱۴، اعداد  ۳۱:  ۱۴  مثل خروج  ییهابه قدرت خدا در خروج در متن   ی اشارات  یعت،کل کتب شر  در

در دوم    یخی تار  یها . در کتاب بینیمی م   یق عهد عت  ی موضوع را در همه جا  ین ا   ین. همچن یابیمی م  ۲۹-۲۶:  ۹  یهتثن
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  یده هم د  ۱۲:  ۶۳  یا مثل اشع  جاهایی ، و در کتب نبوت در  ۶-۳:  ۶۶مثل مزمور    ی، در کتب شعر ۳۶:  ۱۷پادشاهان  

 . شود یم

  یمان ا  یقاز طر   یض خود را که با ف  ینجات روحان  نظیربی باستان عظمت    یلیانکه اسرائ  یستن  ینا  منظور

  باور به قدرت خدا    یمانمثل: »من با ا   یاجمله   یانآنها ب  یگرفتند. پس برا  یدهکرده بودند، ناد  یافتاز خداوند در

: »خدا  دانستندی م   یراترجمله را گ  ین مثل ا  یزی ان چ یب  یق عهد عت  یسندگان از نو  یاری بود. اما بس  یرفته دارم« کامال پذ

باعث تعجب باشد. باالخره،    یدهم نبا  ین و تنها با آزاد کردن همة قوم ما از اسارت، قدرتش را به اثبات رساند.« ا   یکه

 هم قانع شده بودند.   دین ی ب یان مصر یبود که حت  یر قدرت خدا در خروج آنقدر انکارناپذ یظاهر یش نما

قدرت    رغمی که خدا عل   یمشخص   یو به کارها  یممکث کن  یقدر  یددرک از قدرت نامحدود خدا، با ینا  با

اعمال اوست.    ةپدر حاکم بر هم  ی. به طور خاص، ذات خدایمانجام دهد اشاره کن  تواندی نم   یاو    تواندی نامحدودش م 

 . دهدی را که بر خالف ذاتش باشد انجام نم  ی کار یچ او ه یجه،در نت

  یا   ی کس  یت اساس شخص  یعنی  شود ی او م  یاست که شامل صفات واجب و شخص   ی ح عاماصطال  ذات

او با    ةاوست بلکه شامل رابط  یتپدر نه تنها شامل وجود و شخص یدر مورد ذات خدا یناو. ا  یوجود   یجوانب اصل

قدرت او در    یریاو را به سمت به کارگ  یشهاست تا هم   ییرناپذیر. ذات پدر کامال تغشودی م   یزن  یثتثل  یاعضا  یرسا

 :  کندی صحبت م ینگونهذات خدا ا  ییرناپذیرتغ یژگیو ۀدربار  ۱۷:  ۱ یعقوب کند.  یت مشابه هدا ی هاروش

 

 نو(.  ۀهزار ، ۱۷:  ۱یعقوب  ) ی از دگرگون  ی ناش یة است و نه سا ییری آسمان که در او نه تغ  ی ...پدر نورها

 

 کند ی م  ین. اما تضم کندی را که با ذات او هماهنگ هستند محدود نم  ییپدر قدرت انجام کارها ی خدا ذات 

نوع  به  را  مطلقش  قدرت  او  برا  یکه  باشد.  هماهنگ  او  صفات  با  که  کرد  خواهد  ه   ی استفاده  او   وقت یچ مثال، 

  ین ام  یشهابر وعده   یشهکرد و هم  واهد القدس لغو نخ پسر و روح   ینخواهد شد. هرگز اقتدارش را بر خدا  یرجاودانیغ

 خواهد بود. 

 

خدا    یروز بود که عملکرد امروز و د  یتواقع  ینا  یقتصد   ین از عوامل رشد علم نو   یکیجالب بود که    یلی من خ  برای

و    ند داروجود    ی متعدد  یان که خدا  ستیده عق   ین حکفرماست، بر ا  یا دن  ین که فقط در ا   یی گراهست. مثال جان   یکی 

است. حاال اگر خدا کامال   یرمنتظرهکه خدا کامال غ  ددار یدهساکن هستند و عق یادن ین در عناصر ا  یانخدا ینا ینکها

و    کندی مجور عمل    یک که امروز    ا ر  یایی دن  شودی نم چون    ید مطالعه کن  ا ر  یا دن  ینا  نید اتوی ، شما نمدباش  یرمنتظره غ

مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که    ارجهان    شودی م ،  دباش   یرناپذیراگر خدا تغ  ی. ولیدکنمطالعه    ا ر  یگردفردا جور 

شد.   ید بودن خداست که باعث رشد علم جد ییرناپذیر تغ یةقض ین. و همکندی م و چطور کار  یدهچطور آفر  ار یاخدا دن
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ا   یک   ی نامعلوم برا  یط و آرامش در شرا  یو راحت   ینانشد، باعث اطم  یدباعث رشد علم جد  ینخُب، همونطور که 

  ی حاال چه اتفاق ینکه هم  یمنابد یست. قرار نریمویاسر درب  یزیکه ما از هر چ یستار ن چون قر ودشی هم م  یحیمس

  د ناتوی و م  دکنی م  یت ما کامال کفا  یرفع و مقابله با هر نوع دشوار  یما برا  یکه خدا  یمنابدفقط    یستکاف.  افتدیم

و پولس    یسی آدم و ع  یم، داوود، ابراهکه به    ی نطوراهم درست    د خودش هدف قرار بده  بینی یش با پ  ا ر  یت موقعن  آ

و در    ود شی و هر روز عوض نم  دکنی نم   وفایی ی و ب  دنامی او وفادار م   ینکهبه او اعتماد کرد، ا  ود شی وعده داد که م

 .  یستد با  یطیکه در برابر هر شرا د دار  ار  ینخودش قدرت ا 

دانکن  یگن دکتر ل   -  

 

خدا و    همتایی ب  های یژگی به و  ید با   یم،قرار داد  یپدر را مورد بررس   یکه ذات نامحدود قدرت خدا  حاال

 .یماو بپرداز ی« تواناشاره به »همه 

 

 همتا یب 
 : یدگوش کن  ۲۷-۲۴: ۱۴  یاخدا در اشع  همتای ی از قدرت ب یفی توص به

 

انجام شود، به انجام    خواستمی واقع خواهد شد. آنچه م: »آنچه ارادۀ من بود همان  گویدی متعال قسم خورده م   خداوند 

خودم   یهادرهم خواهم شکست و آنها را در کوه  - یلاسرائ  -  خودم ینآشور را در سرزم  یروهای. من نید خواهد رس

است    ین آزاد خواهم کرد. ا   شوند،ی که متحمل م   هاییی سخت   ز آشور و ا  یوغ   یر خواهم کرد. من قوم خود را از ز  یمالپا

برا بازو  یا،دن  یبرنامة من  برا  یو  ملت   یمن  است.« خدامجازات  بلند  بازو  ینمتعال چن   ی ها    ی برا  یشخواسته، 

 مژده(. ، ۲۷- ۲۴:  ۱۴اشعیا  ) یرد آن را بگ ی جلو تواندی نم  یمجازات بلند است و کس 

 

فقط اوست    کندی آمده که اشاره م  یاقدرت نامحدود خدا، جمله   یفمتن، بعد از توص  ینکه در ا  یدکن  دقت

 که بتواند دست او را خم کند.   یستن ی و کس یرد او را بگ ی که بتواند جلو یستن یقدرت مطلق را دارد. کس ینکه ا

  ی خدا  یکاست که فقط    یتواقع  ین اثبات ا  یعی به طور طب  همتاستی پدر ب  یکه قدرت خدا  یت واقع  این

  ید خدا به عنوان تنها خدا مورد ترد یتبا قدرت نامحدود وجود داشت، وضع یگریوجود دارد. قطعا اگر وجود د یواقع

خود را به خاطر قدرت    تواندی م   ینکه ا  یا باشد و    یااله   یدبا  یا با قدرت نامحدود    ی . باالخره، وجودگرفتی قرار م

 کند.   یکه دارد االه  ی نامحدود
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  یی به او گفت که او هم اگر از پسِ انجام کارها  یوب، کتاب ا   ۳۸ه خدا در باب  بود ک  یزی همان چ  ین ا  اساسا

خود را رستگار    توانستی م  یاید، جهان بر ب  ی برا  ی االه   یر و تدب  ی االه   ین فرام  ینش، که خدا انجام داده بود مثل آفر 

 کند.  

تنها خدا قدرت نامحدود را در   یل دل  ین است و به هم یقیحق ی است که تنها خدا وجود االه  ین ا  یتواقع اما

 دارد.    یاراخت

دن  متاسفانه ما  یای در  انکار    یاریبس  یتنخوش   یحیان مس  ، امروزِ  را  خدا  نامحدود  قدرت  که  دارند  وجود 

  یکه خود خدا هر کار   دهدی م  یم مقدس تعلکتاب   کنندی است که فکر م   ینافراد به خاطر ا  ین. برداشت غلط ا کنندیم

  ی قوم خدا در گرفتار  ی کالم خداست. وقت  ی کاربرد  یاربس  یم خدا تعل  یتوان. اما همه دهدی انجام م   که بخواهد با خلقتش 

  یر که شر  رسدی به نظر م ی که خدا قادر است آنها را نجات بدهد. وقت دانندی چون م  خواهندی هستند، از خدا کمک م

مان به  یاحاطه دارد. ما بدون ا   یردا بر شر که خ  یمکامال مطمئن باش  توانیمی مهار امور جهان را به دست گرفته، م

  ینکه ا  یا خواهد شد و    یروزخدا بر دشمنانش پ  ۀاراد  ینکهنداشت بر ا   یمنخواه  ینانیاطم   یةپا  یچ قدرت مطلق خدا، ه

 خواهند کرد.   یافتوعده داده شده را در ی فرزندانش برکات جاودان

 یز انگشگفت   یارپدر قادر مطلق قرار گرفته بس  یکه حول محور عبارت خدا  یاتی االه  یدر مورد غنا  تفکر 

  یزیانگکه ما را دوست دارد و به طرز شگفت   کنیمی را خدمت م   یاو پدرانه  یتشخص  ی قدرتمند، دارا  ی است. ما خدا

که خود او    انیمدینخواهد رفت چون م  ینب  ازکه حفاظت او    یمکامال مطمئن باش  توانیمی و م   کندی از ما مراقبت م

قدرت نامحدود و    یشه ما خواهد بود. او هم  ۀ خالق، پادشاه و سر خانواد  یشه وقت شکست نخواهد خورد. او هم  یچ ه

که به ما    یحاضر است که ما را نجات دهد و نجات   یشهنخواهد کرد. او هم  ییرتغ  وقتیچ خواهد داشت و ه  همتایی یب

 است.  ی جاودان وداده مثل خود ا

قادر مطلق را مورد    ی به نام خدا  ی االه  یتیما و صفات شخص  یثتثل  یدرس، ذات خدا  ین در ا   ینجا به ا   تا

پدر به عنوان خالق آسمان    ی نقش خدا  یعنی درس   ینموضوع ا  ین که به سوم  یماآماده ینجا، . در ایمقرار داد   ی بررس

 . یمبپرداز  ین و زم

 

 خالق

او متمرکز خواهد شد. اول،    ة بر سه جنبه از کار خالقان  ینپدر به عنوان خالق آسمان و زم  ۀبحث ما دربار

کرد و سوم، به اقتدار پدر بر    یمخواه  یخلقت او را بررس  یکوییپرداخت. دوم، ن  یمپدر خواه  یبه عمل خلقت خدا

 . یمکن وع با تامل بر عمل خلقت خدا شر را کار  یاییدکرد. ب یمخلقت اشاره خواه
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 عمل خلقت 
بند از اعتقادنامه    ین . اولدهدی رسوالن به طور خاص به پدر نسبت م  ةاست که اعتقادنام  ی تنها کار  خلقت 

 :  گوید یم

 

 پدر، قادر مطلق،    یبه خدا من

 دارم.   یمانا  ینآسمان و زم خالق 

 

  ید به آن تاک  یخی تار  یحیتاست که مس  ی دستور خلقت، تنها عمل   ین پدر، ا  یخدا   یهاگفته   ة هم  یان م  از

 به آن باور دارند.  یحیانمس ة کرده و هم

مقدس  آشنا هستند چون کتاب  کندی و اداره م  یدهنگرش که خدا جهان را آفر  ینبا ا  یحیان از مس  بسیاری

  یم اول رجوع کن  ةو به صفح  یم را باز کن  مان ی هامقدسمورد اشاره کرده است. در اصل، اگر کتاب   ین به دفعات به ا 

مشاهده    ۱:  ۱  یدایشرا در پ  ین است. ا   یناست که خدا خالق آسمان و زم  ین ا  بینیمی که م   یزیچ  یناول  یم،و بخوان

 : کنیمیم

 

 (. ۱: ۱ یدایش )پ یدرا آفر ین ها و زمابتدا، خدا آسمان  در

 

شش روز    یکه خدا جهان را در ط  دهد ی م   یحتوض  یدایشباب اول کتاب پ  ی مابق  یی،ابتدا  یة آ  یناز ا   بعد

 نظم داد.  خلق کرد و 

در باب اول کتاب    ینشداستان آفر  یردر تفس  ی مختلف متفاوت  های یهنظر  یسا،کل  یخحاال در طول تار  ولی

  یا  (ex nihilo) یهیلو«توافق نظر دارند که خدا جهان را »اِکس ن یندر ا  یدانانهمة االه یباوجود دارند. تقر  یدایشپ

از خود خدا وجود    یرغ  یزیچ  یچه  یافریند،را ب  ینها و زمخدا آسمان   ینکهکه قبل از ا  یمعن   ین. به اید آفر   یچ«»از ه

  خدا معتقدند که    یاریبس  ینداشت. حت   یباشد وجود خارج   یدهکه خدا جهان را از آن آفر  یموجود  ۀماد  یچ نداشت. ه

 .  ید آفر  یز زمان و مکان را ن

  ینش ذات شش روز آفر  ۀپدر، مخصوصا دربار  یخداخلق جهان توسط    یقروش دق  ۀاغلب دربار  یدانانااله  اما

  یشی روزها نما  ینمعتقدند بودند که ا  ین و آگوست  یجنمثل کلمنت، ار  یسا اختالف نظر دارند. چند نفر از پدران کل

  ین ا یان و ترتول یرینیوسمثل آ یگرانیباشد. د دهواحد اتفاق افتا ةلحظ یکبودند که احتماال در   ینشی از آفر  یاستعار

از    یاریشد، بس  یمیقد   یاربس  یایعلم معتقد به دن  ی. بعدها، وقت کردندی ساعته قلمداد م   ۲۴  ی معمول  ی روزها را روزها
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  ای روزها همان روزه  ین بود که ا   ین بر ا  یامطالعه کردند. نظر عده   یاتازه  ی هارا با روش  ینش داستان آفر   یدانان االه

خلق جهان توسط خدا وجود داشته است.    ی روزها  ین ا  ین ب  ی بزرگ  ی زمان  ی هابازه  یساعته هستند ول   ۲۴  یمعمول 

 هستند.  یزمان   ی هابرهه   یا ها  دوره   یانگر هستند که نما   ی صنعت ادب  ی روزها نوع  ینکردند که ا  یر تفس  ینگونها  یگران د

 

شده. من فکر    یاریکه باعث بحث و جدل بس  ستی موضوع داغ   یدایشدر کتاب پ  ینشآفر  یمسئلة روزها  قطعا

که به دنبال دادن    ستیاتی ادب  یا است؟ آ  یاتی نوشته چه نوع ادب  ین : ایمبپرس  ید که با  ین است ا مسئله    یک   کنمیم

  ا ر  یروحان  یتواقع  د هخوای که م  یاتی استادب  یاماست    یهامرتبط به حس   یاتواقع  یعنیاست؟    یحس  هاییتواقع

در کنار هم جفت   یددو هم با ین و ا  یاستدن ین. خدا خالق ایم دو رو از هم جدا کن  ین ا  ید ب، نبا. خُد به ما درس بده

از    ی متفاوت  یر به سمت تفس  ارما    ینا  نیم،اخوی م   یمتن علم   یک به عنوان    ار  ۱باب    یداش . اما اگر ما پدنوو جور بش

 . یممطالعه کن ینشمعنا و ذات آفر ۀ بحث دربار یبرا  ارمتن   ین که ا بردی م یوقت

دکتر جان ازولت   -  

 

باور   یماندارانبوده که ا ینا رسدی رسوالن، آنچه که مهم به نظر م ةو کاربرد اعتقادنام یهاول  یسایکل برای

  ۀ شامل هم محدود  ینپدر کل جهان را خلق و حفظ کرد که ا  یشخص خدا  یتداشتند که خدا و فقط خود خدا با هدا

 .  شدی به همراه اجسام و مخلوقات آن م  یو هم ماد  یروحان

 : ید گوش کن  یهآ  ین . به ایدکردند بر آن تاک ۶: ۹ یا در نحم  یان بود که الو  ی همان نظر  این

 

را   یاهاو در   است  بر آن   را و هر چه   ین جنود آنها را و زم  ی و تمام   االفالکو فلک   . تو فلکی هست  یهوه   یی تنها  به   تو

:  ۹  یا )نحم  کنندی م   تو را سجده  و جنود آسمان   بخشی ی م  یات را ح  ینهاا  و تو همة   یا ، ساخته در آنها است  و هر چه 

۶ .) 

 

که    یزی هر چ  به   یی جهان را خلق کرد. خدا به تنها   ین ا  یی خدا به تنها  خوانیم،ی م  ینجا که در ا  همانطور 

 . کندی حفظ م   یدهرا که خود آفر یو جهان  دهدی م یات وجود دارد ح

را در خلق و حفظ آسمان و    ی پدر نقش محور  ی خدا  ینکه ا  رغمی است که عل   یت نکته حائز اهم  ین ا  حاال، 

  یپسر ابزار  ی مثال، خدا  ی . براکندی کار م  ین ا  یر درگ  ی مختلف   ی هارا به روش   یثاعمال کل تثل  ین ا   ی داشت ول  ین زم

 .  کندی حفظ جهان استفاده م یاز او برا یزاستفاده کرد و تا به حال ن یاخلق دن یپدر از او برا ی بود که خدا

 : ید گوش کن  ۶: ۸  یانپولس از کار خلقت در اول قرنت یف توص به

 



خدای پدر : ۲درس    اعتقادنامة رسوالن    
 

 

-30- 

فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید: جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش   

farsi.thirdmill.org 

 

خداوند    یکو تنها   کنیم؛ ی م   یدگ او زن  یاز اوست و ما برا  یزچ  پدر، که همه  یخدا  یعنی خداست،   یک ما را تنها    اما

،  ۶:  ۸  یان )اول قرنت  کنیمی م   ی او زندگ  ةواسطآمده و ما به    ید او پد   ة واسط  به  یز چکه همه    یح، مس  یسایع  یعنی است،  

 نو(.  ۀهزار

 

  یق اما از طر گیردی است. خلقت از او سرچشمه م  ینش آفر  ءپدر منشا یداد که خدا  یحپولس توض  ینجا،ا در

 .  کندی پسرش حفظ م  یقما را از طر یپدر زندگ   یچون خدا یم زنده هست یل دل ین پسر. ما به ا

اشاره در متون    ین مقدس اشاره شده است. اساسا ادر کتاب   ترییرمستقیم القدس به صورت غ نقش روح   به

مشخص به عنوان    القدس به صورت روح   یق،. در روزگار عهد عتکندی است که به کار روح خدا اشاره م   یقعهد عت

  یل خدا در جهان دخ  ۀکه او در انجام اراد  دهدیم  یمتعل  یدحال، عهد جد   ینجدا از خدا مکشوف نشده بود. با ا   ی شخص

  یسندگان القدس در الهام نوکار روح   ۀ که دربار  بینیمی م   ۳۶:  ۱۲مثل مرقس    یمطلب را در متون  ین بوده است. ما ا

  یای نبوت و عطا  ءالقدس منشا داد روح   یمکه پطرس تعل   ۱۷  - ۲:  ۲  و اعمال رسوالن  کندی صحبت م  یقعهد عت

 بوده است.   عتیقدر دوران عهد  ی حت  یروحان

استنباط    ینطور است که ا  یمنطق   کنیم،یمطالعه م  یقمربوط به روح خدا را در عهد عت  یتروا  یوقت   بنابراین،

القدس  روح   ینکهاست از ا  ی ترواضح   ة دارند که مکاشف  ینده آ  های یت از واقع  اییهسا  یا ها نشان  نوشته   ینکه ا  یمکن

 :  خوانیمی را م  یت روا ین ا ،  ۳  -۲: ۱ یدایش نمونه، در پ یاست. برا ییمجزا ی االه  یتشخص

 

.  کردی آبها حرکت م   یخدا بر روبود و روح  آن را پوشانده    یکیبود. همه جا آب بود و تارشکل  و بدون    ی خال  زمین

 ، مژده(. ۳ - ۲:  ۱ یدایششد )پ یی بشود« و روشنا ییخدا فرمود: »روشنا

 

ما    ید، عهد جد  یدگاه . اما از د کندی اشاره م   هایش یت شخص  ة به خدا در هم  ی »روح خدا« به طور لفظ   عبارت 

 .یمالقدس را مشاهده کنبر کار شخص روح  یدی در آنها تاک  توانیمیم

پدر    یکه به دست خدا  یخلقت   یکوییتا بر ن  یماآماده   ینش،به نقش پدر به عنوان خالق در کار آفر  ینگاه   با

 .  یمخلق شد تامل کن

 

 خلقت   نیکویی
که نه خوب    یمعن   ینفاقد اخالق است؛ به ا  یماد  یایکه دن  دهندی م  یمها تعلو فلسفه   یاناز اد  بسیاری

  یسای که کل  ینید  ی ب   ةاز فالسف  یاری مثال، بس  یاست. برا  یربد و شر  یاکه دن  گویندی در اصل م  یااست و نه بد. عده 

  ی از اسارت جسم ماد   یدبشر با   ی،نجات واقع  یفاسد است و برا  یماد  یایکه دن  دادندی م  یمبا آنها مواجه بود تعل   یهاول
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  ین ها و زمکرد که خدا آسمان   یدرسوالن تاک  ةبود که اعتقادنام  یلیاز دال  یکی   یااز دن  ی نگاه منف  ین خود رها شود. ا

 خود خداست.   یکوین یتخداست که نشانگر شخص یکوی مقدس، جهان خلقت نر کتاب . دید را آفر 

شده   یادآوری، هفت بار به ما  ۳۱، و ۲۵، ۲۱، ۱۸،  ۱۲، ۱۰، ۴ یات خلقت در آ یکویی ن یدایش، باب اول پ در

  یکو« ن  یار بلکه »بس  یکو«که همة خلقت نه تنها »ن  کندی مقدس اعالم م مورد از موارد باال، کتاب   ین است. در آخر

 :  کندی م  یانب ینگونهرا ا ینا   ۳۱: ۱ یدایش در پ ی است. موس

 

 (. ۳۱: ۱  یدایشبود )پ یکو ن یار و همانا بس یدبود، د ساخته  هر چه  خدا

 

و بد    یکدرخت معرفت ن  یوۀآدم و حوا با خوردن از م  ید، خدا جهان را آفر  ینکهدرست بعد از ا  متاسفانه،

  ۱۹ - ۱۷:  ۳ یدایش در پ یتاز واقع یتی جهان را لعن کرد. روا  ةنسبت به خدا گناه کردند و به خاطر گناه بشر، خدا هم

 : کندی م  یانب ینلعن را به آدم چن ین آمده که خدا ا

 

  یانید خواهد رو  یتبرا یز ن خورد. خار و خس  ی خواه با رنج  از آن  عمرت  یام ا شد، و تمام  ملعون  ین تو زم به سبب  پس 

از    که   ،ی گرد  راجع  خاک   به   که  ینی خورد تا ح  ی خواه  نان   اتیشانی پ  عرق   خورد، و به   ی صحرا را خواه  ی هاو سبزه 

 (. ۱۹ - ۱۷: ۳ یدایش )پ برگشت ی خواه خاک  و به ی هست  تو خاک  که  یراز ی شد گرفته  آن 

 

به   یبرا یتبشر یةمشکل و باعث شد آدم و بق یلعن کرد که باغبان  یرا طور  ینخاطر گناه آدم، خدا زم به

جهان و در همة جوانب    ةلعن در هم  یننشد. ا   یو کشاورز  ینلعن محدود به زم  یندست آوردن غذا سخت کار کنند. ا

خود خلقت در    ۀدوبار  یای اح  یتا و نها  یح مس  یسای ع  یق از طر   یمانداران نجات ا  ۀدربار  ی گذاشت. پولس وقت  یر آن تاث

 :  یدگوش کن  ۲۲  - ۲۰:  ۸  یان پولس در روم  ی ها. به گفته کندی مسئله صحبت م  ین ا  ۀنوشت، دربار  یان روم  ة رسال  ۸باب  

 

خلقت تا هم  ... تمام یافتخواهد  یی فساد رها  یاز بندگ  یز که خودِ خلقت ن ید ام ین بطالت شد... با ا یم خلقت تسل  زیرا

 نو(.  ۀ، هزار۲۲ - ۲۰: ۸ یان )روم نالدی م  یمانهمچون درد زا ی اکنون از درد

 

 گذاشته است.  یرعناصر خلقت تاث  ة بر هم ینزم ین داد که لعن ا   یمتعل پولس

. بله، سقوط بشر در گناه به  یستن  یکو ن  یگر که خلقت د  یم به اشتباه فکر کن  ید لعن خدا، نبا  رغمی عل   اما

  ی ارزش ابد  ۀدربار  ی. پولس وقت یکوستاند، اما جهان همچنان متعلق به خداست و اساسا هنوز نرس  یبخلقت آس
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  یموتائوساو در اول ت  ی هاکرد. به گفته   اره موضوع اش  ین به ا  نوشتی غذاها م  ة در خوردن هم  یحیان مس  یازدواج و آزاد

 : ید گوش کن  ۴:  ۴

 

 نو(.  ۀ، هزار۴:  ۴  یموتائوس)اول ت یکوستاست، ن یدههرآنچه خدا آفر  زیرا

 

هر    گوید ی بود بلکه م   یکو«شده بود »ن  یدهکه آفر  یزیکه هر چ  گویدی . او نم یدقسمت دقت کن  ینپولس در ا  ةگفت  به

 »است«.    یکون یدکه خدا آفر یزیچ

 

ما   یابر یادیز  یعمل یکاربردها یکوست،خدا گفته که ن ینکه و ا یکوستما خوب و ن یزیکی ف یایکه دن یتواقع این

.  یمخلقت هست  ینهمان مسئول ا  یا یشکار. ما به اصطالح پیممحافظت کن  زیستیط از مح  ید ما با   ینکه،ا  یکی.  د دار

که    است  قرار ،  دکن  ینیکه بازآفر  است   قرار. او  کردحفظ خواهد    ارخلقت    ةخدا هم  یتدر نها   ینکه، ا   یگردمورد    یه

.  یمکن  ی ابد زندگ  یبرا  یدجد   ینو زم  یدکه در آسمان جد  است  قرار. ما  شودنابود    ینکهو نه ا  ودبش   یاخلقت دوباره اح

 . ستیکویی خوب و ن یز ما هم چ یزیکیما، وجود ف یزیکی . بدن فستی خوب یزکه خدا خلق کرده چ ی ماد یایدن

دکتر مارک استراوس   -  

 

 یم که توسط خدا خلق شده صحبت کن  یگرید   یزهر چ   یا غذا    یاازدواج    ۀکه دربار   کندی نم  یفرق  بنابراین،

. به  یکوستخوب و ن  یزکه آن چ  یمداشته باش  ینان اطم  توانیمی م  یده، آفر   یکوپدر آن را ن  یخدا  ینکهچون با توجه به ا 

که او   یزهاییچ یقهنوز از طر   یزخود خدا ن یکویی که ن یدبگو ۱باب  یاندر روم تواندی است که پولس م یلدل  ینهم

ها جالل  باشد که آسمان   یمدع   تواندی م   ۱۹است که مزمور    یلدل  ین است. به هم  یتان قابل روانس  یخلق کرده برا

 . کنندی خدا را اعالم م 

  ینش« به حکمت خدا در آفر  ی خلقت را در اثر خود در قرن هجدهم با عنوان »نگاه   یکویی ن  ی، وسل   جان 

 : ید او گوش کن یهاکرده است. به گفته   یف بخش سوم، فصل دوم توص

 

درآمده است که نه تنها وجود او بلکه وحدت او،    یش به نما  ی است که در آن کمال خداوند  یری خلقت تصو  تمام

 .   دهدی او را نشان م یکویی قدرت او، حکمت او، استقالل او، و ن

 

خدا    یکوی که به خاطر خلقت ن  ایی یکوین  -   دهدی خود نشان م  یذات   یکویین  یق خدا را از طر  یکویی ن  جهان 

 در خود دارد.  
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بالفطره    ی بد  ینکه و ا  یستخلقت در خود بد ن  ینا  ةکه هم  وید گی . به ما م دکنی او رو منعکس م   یکویی خدا ن  خلقت

  ین خوب خلق کرد. به هم یاربس ان رآ  ید، آفر  ا ر یاخدا دن یکه وقت  گویدی مرو هم به ما  ینا ی. ول دندار در ماده وجود 

  یشانی . خس و خار و عرق پ است  دار شده به خاطر گناه لکه   یبایی. حاال زوجود دارد  یبایی که در خلقت ز  یل استدل

با خلق    ارکار    ین خدا ا  یمویبهتره بگ   یا   یم شروع کرد  ارکار    ینما ا  یحیان، ما مس  یول   ددار کردن خدشه   ارخلقت خدا  

ما    ، ویدگی که م  یسسرودنون  آ  ةو مثل گفت  یمهست  یاخلقت تازه   یحمس  یسایما در ع  ما در ما شروع کرده.  ۀدوبار

به عنوان کار دست خدا    ار. ما خلقت  «دبیننی نم  ا ر  آن  ، هرگزیحبدون مس  که »چشمانِ  ینیمبی م  ا ر  یزی چ  یحیان مس

  یزیچ  آن   ین و ا  بینیمی م   ا رخود خلقت    یدرون   یبترک  ی، ساختار، هماهنگ   یبایی، هنر، ز  یحیانما مس  ین،. بنابرابینیمیم

و    ودشی از نو ساخته م   وباره خلقت خدا کامال د  یوقت  یعنی.  کشیمی م  ا رانتظارش    یدجد  ینهست که در آسمان و زم

 . یموشی مند مو بهره بریمی خلقت لذت م  ین از ا خواستی نطور که خدا ماما هم 

تامس  یک دکتر دِر  -  

 

پدر بر خلقت    یکه به سراغ اقتدار خدا  یممان، آماده هست خلقت در ذهن   یکوییدرک از کار خلقت و ن  ینا  با

 . یمکه در دستان خالق آن است، بپرداز

 

 اقتدار بر خلقت 
اما ما فقط به سه    یم اقتدار پدر به عنوان خالق صحبت کن  ۀ دربار  توانیمی وجود دارند که م   یادی ز   موارد 

موضوعات نگاه    یناست. ما به هر کدام از ا   نهایتی و ب  ی :  اقتدار او مطلق، انحصارکنیمی بسنده م   ی اصل  ةمشخص

 .کنیمی خالق شروع م نداشت و کار را با ذات مطلق اقتدار پدر به عنوا   یمخواه ترییق دق

 

 مطلق
با خلقت    تواند ی که بخواهد، م  یدارد که هر کار  یاررا در اخت  یآزاد  ینمطلق است که او ا  یپدر طور   اقتدار

. ما  کندی م  یسه گر و گِل مقا مقدس اغلب اقتدار مطلق او را با اشراف و اقتدار دست کوزه خودش انجام بدهد. کتاب 

. به بینیمی م  ۲۴  -۱۸:  ۹  یان، و روم۱۰  - ۱:  ۱۸  یا، ارم۹:  ۴۵  یا، اشع۱۶:  ۲۹  یامثل اشع  ییهارا در قسمت   یفتوص  ینا

 : یداقتدار خدا گوش کن ۀدربار ۲۱  -۲۰: ۹ یان رومپولس در   یهاگفته 
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  ی؟« ساخت   ین چرا مرا چن  ید به صانع خود بگو  تواندی مصنوع م   یا»آ  ی؟که با خدا مجادله کن  یستیانسان، تو ک  یا  اما

بسازد؟    یمصارف معمول  یبرا  یگرد  یمصارف مهم و ظرف  یبرا  یواحد، ظرف   یگِلندارد که از توده  یارگر اختکوزه   یاآ

 نو(.  ۀ، هزار۲۱  -۲۰: ۹  یانوم)ر

 

و حق انجام هر    یاست، او آزاد  یزپاسخ به سواالت پولس کامال واضحند. چون خدا خالق همه چ  البته،

 را با خلقت خود دارد.  یکار

 

اقتدار نها   د ده ی م  یم مقدس تعلکه کتاب   د شنونی م  ا ر  ین ا  ها ی بعض   ی وقت  کنمی فکر م   من اتفاقات    یی خدا  بر همة 

  ید با  کنیم،ی فکر م  یست کخدا    ینکهما به ا  ی واقعا وقت  یحیان، مسما    ی . ولدن و؛ دلخور بشدبترسن   ی کم  ید ، شا ددارجهان  

است    یپرحکمت، قادر مطلق و با محبت کامل   ر پد  یهاما در دست   یکه زندگ   ی معن  ین . به ایم شکرگزار باش  نهایتیب

که واقعا    ی رنج و زمان  ی به خصوص در روزها  ا، ر  نظیری ی آرامش ب  ین داد. و ا  یبصل  ی ما رو  یبرا  ارکه پسرش  

 . د دهی م  ما به افتدی م  یما چه اتفاق  ی در زندگ نیمادی نم

جانسن  یس دکتر دن  -  

 

.  د داردوست    ا رخدا پدر توست و تو    ی، تعلق داشته باش  یحمس  یسای اگر به ع  ،افتدی م   یکه چه اتفاق  یمنانداگر    حتی

  یا دن ینکه در ا  یاتفاقات  یچون اون مراقب توست. بعض   افتدی م  ی که چه اتفاق  یستو مهم ن  دکنی تو مراقبت ماو از  

. او  ددار در دست    اچون خدا کنترل کارها ر  دافتی م  تفاقی چه ا  یستمهم ن  یول   ددردآور هستن  یلیخ  ، آیندی م به سر ما  

شما قرار    یریت خ  یبرا   ا راتفاقات    ین همة ا  ی او حت  ؟ یدکنل  قبو  ین را ا  ن اتی مقطع از زندگ   یندر ا  د نیاتوی ... میحت

که    دنکی م   یل تبد   ی به دوستان   ا نها رآ  ؛دکنی م   یلما تبد  ی در زندگ  ا ر. او دشمنان  د کن  یس شما رو تقد  ینکها  ی داده، برا

  یک ما فراتر از  گویدی م بلکه  یم،وشی و فاتح نم یروز. ما فقط پیمبرس یروزیبه پ دداردوست   اراو که ما  یقما از طر

نها  آاز    ها، ی و سخت  ها یش آزما  یق خدا از طر   ین، محبت کرد. بنابرا  ارکه ما    یکس   یقاز طر   یم هست  یدان م  یروزفاتح و پ

  د کنی ما م   یوارد زندگ   ار  یزها چ  ین. او اد بکن  یحمس  یسای ع  یهشب  یشترب  ار، تا ما  دکن یستقد   ارتا ما    دکنی استفاده م 

  ارو خوب ما    یمپدر مهربان، حک  یک که او مثل    ویدگی م  ۱۲باب    یان . کتاب عبرانیاییم درب  یح تا ما به شباهت مس

  ودمان خبه    ید . ما باافتدی م ست که اتفاق  ا  نقطه  یندرست در هم   یمانکه جنگ ا  کنمی . من فکر م دکنی م  یب تاد

  یریت به خاطر خ  ار  یزها چ   ینکه من درکش نکنم. خدا ا   یطیدر شرا  ی حت  است  منکه خدا مواظب    موییمرتب بگ

 . دکنی م مای ، وارد زندگدکن یس مقدس و تقد را  من ینکه ا ی من، برا

ینر دکتر تام شرا  -  
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 ی انحصار
در مورد مخلوقات خودش در دست دارد. اقتدار پدر در    ی انحصار  یپدر در کنار اقتدار مطلق، اقتدار  خدای

ندارد. اقتدار مطلق فقط متعلق به    یاراقتدار مطلق را در اخت  ی مخلوق  یچکه ه  یاست به نوع  یخالق انحصار  یگاهجا

  یرسا  بر   یز پدر ن  یخدا  یم، نگاه کن  یثتثل  یماقان  آراییخالق است و خدا تنها آن خالق است. فراتر از موضوع، اگر به هم 

 : یدگوش کن ۲۷- ۲۶:  ۵ یوحنادر   یسیع یهامثال، به گفته  ی اقتدار دارد. برا یثاشخاص تثل

 

  یار باشد. و به او اخت  یات ح  ء است تا منشا  یدهقدرت را بخش  ین است، به پسر هم ا   یات ح  ءهمان طور که پدر منشا   زیرا 

 ده(. ، مژ۲۷  - ۲۶: ۵ یوحنا پسر انسان است )  یراز ید نما  ی داده است که داور

 

اقتدار در    ینپدر به او داده شده است. ا  ی خدا  یق جهان از طر  ی داور  یداد که اقتدار او برا   یمتعل  عیسی

منصوب کرده    یخود به امر داور  یاو بوده است. اما پدر، پسر را به جا  یپدر و حق انحصار  یامر در دست خدا  یتنها

  ی پادشاه   یردستبر عالم را به عنوان ز  یسی ع  شاهی که پاد   میبینی م  ۲۴:  ۱۵  یان را در اول قرنت  ی است. ما نظر مشابه

 . دهد ی پدر نشان م   یبزرگتر، خدا

، و اول پطرس  ۱۱:  ۸  یان، روم۱۳:  ۱۶  یوحنامثل    ی. متون کندی صدق م   یزالقدس ندر مورد روح   یمشابه  نظر

 . رساندی پدر را به انجام م ی خدا ۀاراد یزالقدس نکه روح  دهند ی م  یمتعل ۲:  ۱

به او سپرده شده است.    یزالقدس از پدر صادر شده، اقتدار مخلوق نکه اقتدار پسر و اقتدار روح  همانطور 

انواع    ین ا   ةهم  ی از اقتدار برخوردار هستند. ول  یاتا اندازه  ی معمول   ی هاانسان   ی و حت   ینی، زم  یانفرشتگان، فرمانروا

 داشته باشد.    یبر اقتدار مخلوقات برتر یشهاقتدارها توسط خدا به آنها سپرده شده تا اقتدار پدر هم

 

 نهایت بی
  نهایت یاقتدار خدا ب گوییم ی م ی بر جهان دارد. وقت نهایتیی اقتدار ب  ی،عالوه بر اقتدار مطلق و انحصار پدر 

  یت،واقع  ین . اشودی آن م   یات جزئ  ةمخلوق و با هم  یزهای چ  ةاقتدار شامل هم  یناست که ا   یناست، منظورمان ا

وجود ندارد    ی مخلوق  یاشخص    یچخداست. ه  تداراق یرز  ی هر کس ینکه،دست کم دو کاربرد مهم در خود دارد. اول ا 

 نسبت به اطاعت از خدا نداشته باشد.   یکه آزاد باشد تا تعهد

.  کنندی او م  یم و مشتاقانه خود را تسل  شناسندی او را م دارند   یمان پدر ا  ی که به خدا  یی هاو انسان   فرشتگان 

  ین . با اکنندی م  یاو خوددار   ین به فرام  ی و از سرسپردگ  کنندی م   یاندر برابر او طغ  ایمان ی ب   یهاو انسان   یوها د  یول

.  کنیدی م  ی و در کجا زندگ   ید هست  ی که شما چه کس   کندی نم   قی. فرشودی پدر شامل همة افراد م  ی اخالق  ی وجود، داور

 .  یمما در مقابل خدا مسئول ة چون هم یم هست ینی که از چه فرهنگ و د  کندی نم  یفرق
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  ة . چون خدا همشودی خلقت او م  یات جزئ  ة تحت اقتدار خداست. اقتدار او شامل هم  یزی هر چ  ینکه،ا  دوم

خلق کرده و به آن    یرا با هدف  یزیهر چ  . اویستن  یخنث   یاز خلقت از لحاظ اخالق  یاجنبه   یچ ه  یده، را آفر   یزهاچ

از خلقت مد نظر ما باشد چون    یاجنبه   چه   یاکه چه موضوع    کندی نم  ی فرق  یعنی   ینداده است. و ا   یاخالق   یتیشخص

  ین و به هم  کند ی خدا عمل م  ةمطابق عملکرد خواست  یا در خلقت    یزی . هر چیستن  ی خنث   ی از لحاظ اخالق  یزی چ  یچ ه

 .  شود ی محسوب م   یر« »شر   یا»بد«    یلدل  ینو به هم  کندی م  یاندر برابر او طغ  ینکها   یا  شودی شمرده م  یکو«»ن  یل دل

ب  یای دن  در  ا  یحیانمس  یشتر امروز،  معرض  زندگ   ین در  که  چ  ی خطر هستند  به  را  و    یزهای خود  مقدس 

مقدس را »مقدس«  کتاب   ة پرستش، بشارت و مطالع  یسا،مثل کل  یاز ما موضوعات   یاریکنند. بس  یمتقس  یویدن  یزهای چ

  ی اخالق  یهاخودمان و انتخاب   های خدا در خانواده  ینفرام  کنیمی تالش م   ین، . همچنشماریمی و تحت اقتدار خدا م

  ین که فرام  کنندی موضوع هستند و فکر م  ینبه ا  یلمتما  یحیاناز مس  یلی. اما خیم»مقدس« قرار بده  ةرا در دست

امور »مقدس« و   ین امروز ب یایدن  یزتما  ین . اما اگیرندی و کار را در بر نم  یل،تحص یاست، مثل س یوی« خدا امور »دن

  ۱۷  -۱۶:  ۳  یموتائوس، و دوم ت۱۴:  ۱۲، جامعه  ۶:  ۳مثل امثال    ی . متونیستبر کالم خدا ن  تنی نگاه مب  یوی«امور »دن

 ما سلطه دارد.   یکارها ة ر همصحبت کرده و اقتدار او ب ی بشر یموضوعات زندگ  ةهم  ۀ که خدا دربار کنندی اشاره م

 

دارند چون خدا    یمان ا ن  آ به    یحیان ست که مسی بزرگ  یز ، اقتدار خدا چددار   ی منف   یی که »اقتدار« بار معنا  یایی دن  در 

خدا    ، داندی م  ا ر  یز ، خدا از آخر به اول همه چددار در دست    ا ر  یز ، خدا همچنان همه چددار دوست    ا رهمچنان جهان  

ا  یداور  ارمردم جهان    ةهست که هم  یکس ا  یدبا   ینخواهد کرد.  چون    ودبش در ما    ی حس خوب  یک  یجادباعث 

ما نسبت به    ینان اعتماد و اطم  ین و هم  دکنی م   ه کارچ  د دارکه    داند ی م نفر    یک که    یم داشته باش  ینان اطم  نیم اتویم

 است.   یندهآ

یبرت و سایمن دکتر   -  

 

 گیری نتیجه
رسوالن    ة بخش از اعتقادنام  ین به اول  یاو نگاه موشکافانه   یمپدر پرداخت   ی درس به موضوع خدا  ین ا  در 

از پدر یم اعتقادنامه آمده است مورد بحث قرار داد  ین. مفهوم خدا را که در ایمداشت اول  .    ین قادر مطلق به عنوان 

 . یمرداختپ مین و به نقش پدر به عنوان خالق آسمان و ز یمصحبت کرد  یثتثلس أر شخص 

برا  ی شخص خدا  درک  االه  ی پدر  زمان  یادیبن  ی موضوع   یحیمس  یات کل  تا    یث تثل  یکه خدا  ی است. 

که    یتی شخص  ین ا  یمو شناخت و تکر   پرستیم ی را م  ینی دروغ  ی در واقع خدا  یم،مقدس را نشناسکتاب   یواقع  یقی حق

القدس  است که پسر و روح   ی پدر همان  ی ماست. خدا  ی از پرستش واقع  یبخش مهم   خواندی مقدس او را پدر م کتاب
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و جالل    یماطاعت، تکر   یدبا  یز او در کارند. ما ن  یشترجالل ب   یاست که آنها برا  یکس  –  کنندی م   یماو را اطاعت و تکر

 .یماو را در مرکز توجه خود قرار ده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


