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  سواالتي در مورد ايمان

  درس اول

  

اميدواريم . االتي در مورد ايمان خوش آمديدوسالم شنوندگان عزيز، به برنامه ســـ  س          
يكي از سواالت بسيار مهم . كه شما از طريق اين برنامه به پاسخ بسياري از سواالت خود برسيد

مسيحيت پيش مي آيد اين است كه چرا كه بيشتر براي برادران و خواهران مسلمان ما در مورد 
يكتا پرست هستيد به سادگي نمي  چرا اگر شما ؟مسيحيت را با اصطالح تثليث سختر مي كنيد

  گوييد كه خدا يكي است و بس و كالً تثليث به چه معناست؟

 در پاسخ به اين. افراد زيادي در سراسر دنيا در مورد اين مسئله سوال مي پرسندــــ  ج         
ما به طور يقين برادران و خواهران . عزيزان بايد گفت كه خدا مي تواند سه باشد در يك زمان

. همان طور كه برادران و خواهران مسيحي خود را دوست داريم. مسلمان خود را دوست داريم
 بنابراين تنها ما مي خواهيم از طريق اين برنامه ايمان خود را براي آنها شرح دهيم تا آنها فكر

اما سوال اين است كه ما چطور  ممكن ! م نكنند كه ما مشرك هستيم و به چند خدا ايمان داري
؟ از نظر مسلمانان م در صورتي كه اين خدا، تثليث استاست به خداي واحد ايمان داشته باشي

     مفهوم تثليث پيچيده و دشوار است در صورتي كه اگر تا انتهاي برنامه ما را همراهي كنيد متوجه
 اميدواريم . كه درك آن دشوار هم هست را فراموش نمي كنيما ما كلمه تثليث،مي شويد كه چر

كه شما اين حقيقت را درك كنيد كه منظور از تثليث ، پرستش سه خدا از جانب ما مسيحيان 
  .نيست

اگر شما بخواهيد يك حقيقت مهم را براي كودكي با سن كم توضيح دهيد ، متوجه خواهيد شد 
درك اين كودك هنوز ساده است و شما بايد . اين حقيقت نيسته اين كودك قادر به درك ك

مثال اگر .  تا توانايي فهميدن آن را داشته باشدقت را ساده تر براي او توضيح دهيداين حقي
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بخواهيد به او بگوييد كه دوستش داريد نخواهيد گفت من يك احساس عميق دروني و خاص 
كودك خوشحال . لكه مي گوييد من تو را به اندازه تمام ستاره ها دوست دارمنسبت به تو دارم ب

اما زماني كه همان كودك رشد . مي شود چون مي تواند درك كند كه چقدر او را دوست داريد
تو را به ديگر نمي توانيد به او بگوييد مي كند و از نظر عقلي به سطح خاصي از بلوغ مي رسد، 

 شما هوش و قدرت فكر او را مسخره ،ت دارم چون در اين زمان با اين حرفاندازه ستاره ها دوس
اين شخص بالغ دوست دارد منظور قلبي شما و احساس دروني شما . كرده ايد و ناديده گرفته ايد

را نسبت به خود بداند و اينكه چرا اصالً او را دوست داريد؟ پس با توجه به اين مثال مي شود 
وضوع براي درك ما، پيچيدگي آن نيست بلكه از نظر منطقي بسيار ساده گفت كه دشواري يك م

  .هم هست

ـــ اگر امكان دارد كمي بيشتر توضيح بدهيد و ميشه گفت كه دوست داشتن يك  س         
كودك و يك فرد بالغ از نظر كليات يكي هستند ، فقط از نظر نوع انتقال با هم فرق مي كند و 

   . ل مي باشدنسبت به درك طرف مقاب

به عنوان مثال خدا واحد است او آسمان و زمين را پر ساخت . ـــ كامالً درست است  ج         
وقتي كه انسانيت درمرحلة طفوليت خود بود ، آنها اين حقيقت را كه خدا واحد است و شريكي . 

        بود چونفكري به طور منطقي ، عقالني و  در حال رشد در اين مرحله بشر. ندارد را پذيرفتند
 سواالت بسيار زيادي در مورد خدا و .مي خواست اين عبارت را كه خدا واحد است را برسي كند

شخصيت او داشت و بعد از زماني مكاشفة كتاب مقدس وارد دنيا شد و پاسخهاي روحاني و نه 
 سه خدا ايمان اقعاً بهينجا ياد آور شوم كه ما وبايد در ا. عقالني براي اين سواالت به همراه داشت

    بر اساس كتا بمقدس  مسيحيت معتقد است يك خداي واحد وجود دارد و ما او را . نداريم 
اساساً خدا اليتناهي و .  خدا باشد3 يا 2مي پرستيم ،خدايي كه شريكي در او نيست و نمي تواند 

اد داشته باشيد كه به ي. بي كران است با اين وجود چگونه ممكن است سومي هم داشته باشد
جاي خاليي باقي نماند تا خداي ديگري آن خداي اليتناهي تمام هستي را پر ساخت و در جهان 

  . را پر كند
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 : 12انجيل مرقس ( در براي اثبات وحدانيت خدا در مسيحيت به كتاب مقدس مراجعه مي كنيم
 چيست ؟ عيسي شخصي از عيسي مسيح سوال مي كند كه بزرگترين حكم در عهد عتيق ) 29

ابتداي همة احكام اين است كه بشنو اي اسرائيل خداوند ما واحد است و : مسيح مي فرمايد
. خداوند خداي خود را به تمامي دل، تمامي جان، تمامي خاطر و تمامي قوت خود محبت كن

مسئلة وحدانيت خداوند آنقدر مهم است كه توسط رسوالن مسيح هم . اين اولين حكم است
. چونكه خداوند واحد است: مي فرمايد ) 29 : 3روميان (مي شود، پولس رسول در رسالة  تكرار 

  .تو ايمان داري كه خدا واحد است:  بيان مي كند19 آية 2يعقوب رسول دقيقاً همين را در باب 

 وحدانيت در مسيحيت نكتة بسيار مهمي با اين وجود بايد گفتـــ دوستان عزيز  س        
پدر قادر مطلق، خالق . ريم به خداي واحدما ايمان دا: تقاد نامة ما نيز گفته مي شوددر اع. است

با وجود اينهاست كه مي توان گفت، مسيحيت تنها . و همة چيزهاي ديدني و ناديدني آسمان و زمين
ولي با وجود . اسالم نيز به اين موضوع شهادت مي دهد. به خداي واحد ايمان دارد و شهادت مي دهد

ين اشتراك دوستان مسلمان ما هميشه عنوان مي كنند كه ما به سه خدا ايمان داريم و در هر جايي ا
به همين دليل بايد موضوع تثليث طوري بيان شود كه آنها . متهم مي شويم كه سه خدا را مي پرستيم

  .درك درستي از آن پيدا كنند

ابتدا بياييد با سه خدا . براي خداوند نيستـــ به طور يقين تثليث نوعي شريك قائل شدن  ج         
شروع كنيم و بگوييم كه اين مسئله سه خدايي هرگز در مسيحيت نبوده و نخواهد بود و اين توهم كه 

، از كلمة تثليث برداشت درستي ما سه خدا را مي پرستيم به خاطر اين است كه عزيزان مسلمان ما
 در اينجا توضيح مي دهيم كه مفهوم يا عقيده تثليث. استنكرده اند و فكر كرده اند كه منظور سه خد

      اشاره )19 : 28انجيل متي (در مسيحيت چيست و از كجا برداشت شده است؟ در كتاب مقدس
در نام، و گفته نمي شود در اين آيه اشاره مي شود . مي شود به تعميد به اسم پدر، پسر و روح القدس

همچنين در رسالة . به دليل اينكه آنها يكي هستند. ست و نه جمعنام يك كلمة مفرد ا. در نامهاي
پدر، كلمه و روح القدس و اين سه يك . شاهدان در آسمان سه هستند: يوحنا گفته مي شود كه 

ن ما اين موضوع غير از نظر برادران و خواهران مسلما.  مفهوم درست و اصلي تثليث استهستند و اين
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در اينجا خاطر نشان مي كنيم كه منظور از پدر و . ار ساده مي باشدممكن است در صورتي كه بسي
اگر اين موضوع به صورت تحت اللفظي گفته شده بود منظور . پسر، اصالً هيچ گونه رابطة جنسي نيست

اما كتاب مقدس  .كه مردي با زني ازدواج كرده و نتيجه اين ازدواج فرزند زكوري مي باشداين بود 
حتي در قرآن هم گفته مي شود كه غير ممكن است كه خدا بچه يا . نمي كندتحت اللفظي صحبت 

زن و يا هر گونه شريكي داشته باشد و ما مسيحيان هم هيچ وقت نمي گوييم كه خداي متعال ازدواج 
  .كرده و بچه دار شده

شايد كسي بپرسد كه اگر اين طور است كه شما مي گوييد پس چرا قرآن به اين مسئله كه خدا 
شريكي ندارد اينقدر پافشاري مي كند؟ در پاسخ اين دوستان بايد گفت كه در قرن پنجم يك فرقة 

افراد اين فرقه بتها را . بدعتي وجود داشت كه تعاليم غلط و غير كتاب مقدسي داشت به نام ماريا ميته
اوزوريس . دبه نامهاي ايسيس، اوزوريس و اُروس داشتنمي پرستيدند و يك تثليث غير كتاب مقدسي 

ما درست نمي دانيم كه . سرش او بود و نتيجه اين ازدواج فرزند آنها اُروس بودخداي آنها و ايسيس هم
آيا مردم مصر باستان به اين تثليث ايمان داشتند يا نه و يا غير مصريان و آنها االهگان آسمان را     

ث ولي بعد از آشنايي با مسيحيت توانستند تفاوفتهاي بين اين تثليث دروغين و تثلي. مي پرستيدند
. كتاب مقدسي را كامالً درك كنند و مسيحيت با اين فرقه مبارزه كرد و جلوي گسترش آن را گرفت

زماني كه اسالم به وجود آمد هنوز عده اي بودند كه به اين فرقه ايمان داشتند و اسالم در حقيقت با 
ه اي در قران دارند كه عزيزان مسلمان آي. نه بر عليه مسيحيتتاكيد بر يكتا پرستي با آنها مبارزه كرد 

دشمنان، بر عليه مومنين، يهوديان و آنهايي كه براي خدا شريك قائل مي شوند و در برابر : مي گويد
بنابراين از . ساير دشمنان، مهربانترين نسبت به مومنين كساني هستند كه خود را مسيحي مي نامند

  .منظر قرآن كه كتاب مسلمانان است ما بي ايمان و مشرك نيستي

ـــ البته ما هنوز به سوال و مبحث اصلي كه موضوع تثليث است نرسيده ايم و مي دانيم  س         
در مبحث تثليث بايد قدم به . كه اين موضوع هنوز براي شما قابل درك نيست و با آن مشكل داريد

 شما عزيز شنونده اگر. قدم جلو رفت تا مقدمه چينيها براي درك بهتر شنونده از تثليث به وجود بيايد
  .از تثليث هستيد خيلي بهتر است كه آن را به صورت منطقي مطرح كنيم خواهان دركي درست
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ـــ زماني كه ما به عنوان مسيحي با برادران و خواهران مسلمان خود صحبت مي كنيم،  ج         
خدا شريك قائل مي چونكه از نظر آنها ما يك مشرك هستيم و براي . آنها گوشهاي خود را مي بندند

شويم و از اين موضوع مي ترسند كه كفرگويي ما موجب عوض شدن آنها شود و حاضر نيستند گوش 
به خاطر ترس، ترس از اينكه نكند ترقيب به بيشتر شنيدن . تصميم بگيرنددهند و به طور منطقي 

دانيم كه خدا شكل كتاب مقدس مي فرمايد كه خدا انسان را به شكل خود آفريد، اما ما مي . شوند
فيزيكي ندارد، پس منظور خداوند از اين فرموده چيست؟ منظور اين است كه انسان درست مثل 

انسان همچنين بدن دارد، وجود . خداوند داراي درك، گفتار و روح است و اين مانند تثليث است
 پس .دگي مي كندفيزيكي كه درك دارد و با آن فكر مي كند و روح دارد كه با آن حيات دارد و زن

بلكه نام يك نفر، . اسم سه نفر است) محمد ( اما ما نمي توانيم بگوييم كه فالني . انسان سه چيز است
كه وجود فيزيكي دارد كه با آن كار مي كند، فكر دارد كه با آن سوال مي پرسد و روح دارد كه با آن 

 باشد، بايد فهم داشته باشد و بايد يك موجود زنده هميشه بايد وجود خارجي داشته. زندگي مي كند
وقتي ما به عنوان افرادي بالغ  . نيز دقيقاً همين طور استونداز نظر ما مسيحيان خدا. روح داشته باشد

ما به سادگي نمي توانيم بپذيريم كه او فقط . به خدا فكر مي كنيم درك مي كنيم كه خدا وجود دارد
خداوند يك عقيده خيالي مثل صلح نيست بلكه . يك عقيده، يك فكر و يا يك گمان محض است

و همه چيز را آفريد،  او آسمان و زمين را پر ساخت. ندهبايستي وجود داشته باشد، يك موجود كامال ًز
اين دقيقاً چيزي است كه قبلتر گفتيم كه . چون پدر منشاء وجود است. اين وجود را ما پدر مي خوانيم

پدر منشاء حيات است، او خود . نيم بلكه به صورت تفسيريبه صورت تحت اللفظي صحبت نمي ك
درست همان طور كه هر . عقل به ما مي گوييد كه خدا منشاء همة چيزهاي زنده است. زيست است

خدا را پدر صدا مي زنيم با تمام . ما تنها يك جور تشبيه مي كنيم. پدري منشاء يك خانواده است
  . دبه عنوان منشاء وجو. ظرفيت و توانش

در غير اين صورت انساني كه به شكل او خلق شده . عقل به ما مي گويد كه خدا بايد هوشمند باشد
در مورد هوش و فهم خداوند نيز ما از زبان استعاره استفاده مي كنيم و آن را . چگونه هوشمند است

ا بنشيند و حرفي  كسي تنه اگر اين فرم استفاده مي كنيم؟ چونكهز اما چرا ا.خطاب مي كنيمخدا پسر 
ولي زماني كه حرف او   . نزند و كسي هم او را نشناسد، ما نمي توانيم بگوييم او عاقل است يا ديوانه

ما مي دانيم كه كلمات هوش و فهم افراد . مي زند مردم مي توانند بفهمند كه او عاقل است يا بي عقل
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ند به وسيلة عيسي مسيح با انسانها كلمات فهم و درك را آشكار مي كند و خداو. را بيان مي كند
  . طرق او خود را بر ما مكشوف كرد كرد و ازرباط برقراتار

بعضي از دوستان مسلمان ما مي .   ـــ در اينجا يك سوال بسيا مهم را ياد آوري مي كنيم  س   
آن آيا اين به . پرسند كه شما مسيحيان مي گوييد كه عيسي مسيح عقل و خرد و تجسم شدة خداست

  اين يكي ار سواالت اساسي آنهاست؟ . معنا نيست كه پس خداوند فاقد عقل و خرد بوده

 او روحي. او نا متعالي است.  ـــ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه خداوند فاقد جسم استج    
ه اگر خدا در يك قلمرو و حيطه وجود دارد اين بدان معني نيست ك. يست كه تمتم عالم را فرا گرفت
كه خدا در وقت سوم شب به آسمان پاين تر خود مسلمانان معتقدند . در قلمرو و حيطه ديگري نيست

حاال سوال ما از آنها اين است كه چه كسي در آن وقت در آسمان باالتر حضور داشت؟ . نازل شد
مفصل عزيزان اگر برداشت شما از صحبتهاي ما لفظي باشد آن را درك نمي كنيد و اين مبحث بسيار 

يعني . مسلمانان مي گويند كه خداي رحمان روي تختش نشسته است. است كه بايد آن را فهميد
بزرگي اين صندلي چقدر است و از .اينكه خداي عظيم نشسته است، پس آيا روي صندلي نشسته است

ونكه چرا مسلمانان اين سواالت را نمي كنند؟ چ. آن صندلي بايد بي كران باشد. چه چيزي ساخته شده
آنها درك كرده اند كه روي تخت نشستن خداوند نشانة قدرت او بر روي همه چيز است و نبايد تنها 

  . معناي ظاهري و استعاره اي اين عبارت را ديد، بلكه معنايي اصلي آن را

آيا ممكن نيست كه اين نور .  آمده است كه خداوند نور زمين و آسمان است35در قرآن سورة نور آية 
چراغي كه بر روي تاقچه است حاوي شيشه اي است و . ري كه بر روي تاقچه اي است مقايسه شودبا نو

چونكه نور مانند ستارة . آيا اين شيشه جلوي تابش نور را مي گيرد؟ نخير. شيشه اين نور را مي پوشاند
.  مي آيدتاباني مي درخشد و با وجود شيشه نور از تابش باز نمي ايستد و حتي زيباتر هم به نظر

. مسيحيان نور را خداوند و شيشه اي كه آن نور را محسور كرده را، به عيسي مسيح تشبيح مي كنند
پس زماني كه گفته مي شود خداوند نور آسمان و زمين است اين نور را مي شود با چراغ مقايسه كرد 

 مي تواند بر همه جا نور از پشت شيشه هم. و منظورمان اين نيست كه خداوند يا نور محدود شده اند
پس زماني كه خداوند در جسم مجسم شد، اين جسم فاني نتوانست خداوند را محدود كند . نفوذ كند
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و ما نمي توانيم بگوييم كه در آن زمان خدا از خدا جدا شد و در مسيح ساكن شد، درست مانند نور و 
  . شيشه

 كه ركن اصلي ايمان مسيحي است هنوز تثليث  ـــ عزيزان شنونده در مورد مبحث بسيار مهم س   
سواالت بسياري وجود دارد كه نياز به توضيح دارد تا حقايق يكتا پرستي ما مسيحيان هر چه بيشتر و 

در . در قرآن گفته شده كه خداي شما و ما يك هستند. بهتر براي شما دوست عزيز مسلمان باز شود
ة اين مبحث خواهيم پرداخت و تثليث را از طريق قرآن برنامة بعدي سواالتي در مورد ايمان ما به ادام

كه كتاب عزيزان مسلمان است مورد برسي قرار مي دهيم و آياتي را عنوان مي كنيم كه قران هم 
  .  اميدواريم كه شما در برنامه بعد هم ما را همراهي كنيد.تثليث را هرگز رد نمي كند

ده كند تا در ا شما عزيزان صحبت كند و اردعاي ما اين است كه خداوند خود با قلب تك تك
. جوابگوي سواالت شما باشيمقسمتهاي ديگر هم بتوانيم توضيحات بيشتري براي شما داشته باشيم و 

  خدانگهدار شما.     تا برنامة بعدي شما را به خداي مهربان و بزرگ مي سپاريم

                   


