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  سواالتي در مورد ايمان

  

  درس سوم

به برنامه سواالتي در مورد ايمان .  شنوندگان گرامي راديو صداي انجيلـــ سالم س         
در دو برنامة گذشته راجب كلمة تثليث صحبت كرديم و اينكه چگونه مسيحيان . خوش آمديد

اي خدا و اعتقاد به سه  شريك قائل شدن بر، و همين طور  تثليث،به خداي واحد ايمان دارند
سوالي كه در ابتداي برنامة امروز . ما در اين برنامه به ادامة اين بحث مي پردازيم. خدا نيست

مطرح مي كنيم اين است كه چرا اعتقاد و يا تعليم تثليث كه مسيحيان به آن معتقد هستند در 
ده ايد؟ اگر تا انتهاي برنامة  ساير اديان، وجود ندارد؟ آيا شما عزيز شنونده به اين سوال انديشي

  .امروز ما را همراهي كنيد به پاسخ اين سوال و ساير سواالت خود خواهيد رسيد

 ـــ سوالي كه مطرح شد تكميل كنندة سواالتي است كه در برنامه هاي پيش به آن ج         
ز مي شود زماني كه يك حقيقت كه فكر ما را به خود مشغول كرده براي ما با. پاسخ داديم

شما حقيقت را خواهيد يافت و حقيقت ما را : كتاب مقدس مي فرمايد. حقيقتاً ما شاد مي شويم
تنها چيزي كه ما به آن اهميت مي دهيم اين است كه فرد حقيقت را خواهد . آزاد خواهد كرد

ه دور و از  كه او را قانع كرده است، نه ايماني كه از راو اينكه به چيزي ايمان داشته باشددانست 
 در مذاهب دروغين و ما شرح داديم كه تثليث قبالً. طريق گذشته گان بر او تحميل شده باشد

اما اين تثليث . مثالً تثليث مصريان، آسيس، اُزوريس و هروس بود.  وجود داشتهغير يهودي
  . كاذب و به هيچ وجه شبيه تثليث ما نبود

 و اشاره به پرستش نيست كه در قرآن ذكر شده  كاذبي تثليث ـــ آيا اين همان          س
   چند خدا دارد؟
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 به همين تثليث كاذب ، قرآن و همين طور برادران و خواهران مسلمان ما هم ـــ           ج
 كه قرآن آن را رد مي كند در مورد خدايي صحبت مي كند كه با يتثليث. اشاره مي كنند

نتنها مسلمانان بلكه ما مسيحيان هم اين .  مي باشدهمسري در ارتباط بوده و نتيجة آن فرزندي
پس ايدة تثليث در زمانهاي عتيق وجود داشته . نوع تثليث را كاذب و بي پايه و اساس مي دانيم

 اما از كجا؟ به طور حتم آدم تثليث را مي شناخت و آن را باور انسانها آن را مي شناختند. است
 درك بهتري  در باغ عدن زندگي مي كرد و از خدادفراموش نكنيم كه آدم با خداون. داشت

 اما وقتي كه در گناه . خود آدم مي توانست عقيدة تثليث را حفظ كندنسبت به ما داشت و
زماني كه آدم آن را به . سقوط كرد و از باغ عدن رانده شد اين حفظ عقيدة تثليث مخدوش شد

 كه ،كاذب آن شديزيكي و مادي فگمي و توصيف بعد از خود انتقال داد باعث سردرنسل 
ت و زاد و ولد ارتباطي با تثليث خداي حقيقي نداشت و چنين تثليثهاي دروغيني صاحب قدر

. كه تثليثهاي دنيوي و كاذب داشتندبوجودآمدن فرقه هاي زيادي شدباعث هاي فيزيكي شدند و 
حيت عنوان مي كند يسم.  نداردين تثليث هاي دنيوي و فيزيكي اعتقاد به چن اصالًاما مسيحيت

.  حيات است و علم مطلق است، كه به شكل روح زيست مي كندكه خداوند واحد است، او خودِ
اين تثليث . اينها همان خصوصيات شخصي خدا بودند كه در برنامة گذشته به آنها اشاره شد

 ياد . ذاتاً در ذات الهي خداوند وجود داشته باشند،ماست و مشخصهاي مشخصيست كه بايستي
  .  حيات و علم مطلق استآوري مي كنيم كه خداوند واحد است، او خودِ

اين است و ما نمي توانيم در مورد تثليث تعليم مسيحي قدس مبر اساس كتاب ـ  ــ          س
 عنوان  حقيقت برسند، ايننمي خواهند به  هستند ومخالفاما كساني كه با آن . منكر آن شويم

   قابل درك نيست؟يث تثلمي كنند كه اصالً

اما همانطور كه گفتيم در . ليم ما در مسيحيت بسيار واضح و روشن است ـــ تع           ج
 اما متاسفانه برادرن و .صحبت شده و آن را پذيرفته استمسيحي قرآن هم در مورد تثليث 

اتي كه در روي آي از  وخواهران عزيز مسلمان بدون اينكه بدانند در مورد تثليث حرف مي زنند



 
٣ - ٣ 

 

 .وندشمي  ديگر متمركز مي گذرند و روي يك سري از آياتقرآن در مورد تثليث صحبت كرده 
كه در برنامة پيش گفتيم، ديدم كه عيسي مسيح پيغمبر خداست، ، 171مثالً در سورة نساء آية 

ز  تنها روي يك بخش اعزيزان مسلمان.  بر مريم القا شدكلمة او كه از طريق روحي از طرف او
 و از ي بينيد مسيح تنها يك پيغمبر و رسول خدا بودمتمركز مي شوند و مي گويند مآيات ن يآ

.  استقرآن در اين آيه در مورد تثليث صحبت كرده. ادامة آيه كه بسيار مهم است عبور مي كنند
 آيا قرآن مي توانست واضح تر از اين به كلمة خدا بودن. مسيح كلمة خداست، كلمه و روح اوست

     ي بشارتيخدا تو را به يح:  گفته مي شود39در سورة آل عمران آية . مسيح شهادت بدهد
ي يي همان يحياين يح.  كسي كه كلمة خدا يعني مسيح عيسي را تصديق مي كند،مي دهد

 فقط براي تصديق كلمة خدا بودن مسيح ،ي تعميد دهندهيتعميد دهند است و بنابراين آمدن يح
د شدة اسالمي ييا شرح و تفسير كنيم ولي مفسرين تااجازه نمي دهيم كه قرآن رما به خود . بود

  . اين افراد استفاده كنيم گفته هايهستند كه حق اين كار را دارند و ما ترجيح مي دهيم كه از

 تصديق كردن و يا تصديق كلمة :امام ابو سعيد يكي از مفسرين اسالمي در اين مورد گفته كه
ي تعميد دهنده ي اين كلمه يعني عيسي، كه سالم خدا بر او باد، زيرا كه به يح،خدا يعني اينكه

. گفته شد كه ابتدا بايد به او يعني عيسي مسيح ايمان آورد و تصديق كند كه او كلمة خداست
، الصيدي مي گويد كه مادر دي نقل قول مي كنديلصهمان مفسر از مفسر قديمي ديگري به نام اَ

عيسي را مالقات مي كند، اين موضوع در اناجيل هم ذكر شده است، مادر يحيي، مريم مادر 
، مريم مي گويد من نيز بار اي مريم، مي داني كه من باردار هستم: يحيي به مريم مي گويد كه

: دار هستم، اين يك مكالمة كامالً معمولي است، سپس مادر يحيي به مادر عيسي مي گوييد كه
يق اين تصد.  شكم تو را پرستش مي كندر شكم من، بچة درمريم متوجه شدم كه جنين د

 را كه هنوز در شكمش  عيسي پسر مريم،كننده اين است كه يحيي كه هنوز متولد هم نشده بود
 مگر نه اينكه از نظر د نشانة الوهيت او نيست؟آيا پرستش يك فر. دبود پرستش و تصديق مي كر

در !  شود كه كلمة خدا را بايد پرستيداينجا گفته ميقرآن ما تنها بايد خدا را پرستش كنيم و 
 توضيح داده شده كه اين كلمة خدا كيست؟ فرشتگان به 45 همان سورة آل عمران آية ادامة
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اي مريم خدا تو را به كلمه اي از طرف خودش بشارت مي دهد كه نامش مسيح : مريم گفتند
ري در اين آيه از قرآن رخ داده باشد؟ با آيا  به نظر شما مي شود اشتباه دستو. پسر مريم است

 در اين آيه عنوان .توجه به اينكه در عربستان، قرآن را استانداردي براي دستور عربي مي دانند
در زبان عربي كلمه كه اينجا . شده كه خداوند تو را به كلمه اي از طرف خود بشارت مي دهد

از خود خدا صادر شده باشد، كساني كه نشانة مسيح است يك اسم مذكر است و بايستي حتماً 
 .به زبان عربي تسلط دارند اين را كامالً درك مي كنند كه اين كلمه از خود خدا صادر شده است

 بصورت به همين خاطر در آيه.  كلمه نشان داد بصورت كه خود را،منظور از كلمه، خرد خداست
 ذهن خدا بايد مذكر باشد، بخاطر خدا و يا  يا خردخرد كه لغت زيرا. اسم مذكر نوشته شده

 بلكه كلمه اي كه اسمش ،يا كلمه اي كه اسمش مونث است) اسمها ( همين گفته نشده بكلمته
  .مذكر است و خود خداست كه در عيسي آشكار شد

     در كتابي تحت عنوان فُسوس الحِكَم نوشتة شيخ معين الدين عربي، در مورد همين كلمه 
سوالي . تفسير شگفت انگيزه خداي تجسم شده است و خود الوهيت است كلمه: مي خوانيم كه

كه ما از شما داريم اينست است كه اگر كسي بگويد كه كلمه الوهيت است اين بدان معني 
كتاب مقدس در       .نيست كه، كلمه خود خداست؟ ما مسيحيان هم دقيقا همين را مي گوييم

 .  در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود:يد مي فرما) 1 آية 1انجيل يوحنا باب ( 
       ما در مورد كلمة معمولي و انساني حرف . ما هم از اسم مذكر استفاده مي كنيم نه مونث

پس در اين كلمه ما خدا . نمي زنيم بلكه در مورد يك شخص يا خرد و ذهن خدا حرف مي زنيم
  . را داريم

 اينجا ما در مورد تثليث صحبت كرديم و به وسيلة مطالعه كتاب مقدس و  ـــ تا به         س
ما در مورد دو شخصيت .  خدا را كامالً رد كرديم نشانة پرستش سه يا و بودن آن را مردود،رآنق

تثليث يعني خداوند پدر و همين طور عيسي مسيح با عنوان پسر صحبت كرديم و حاال به روح 
  ثليث است مي پردازيم كه روح القدس خود خداست يا نه؟القدس كه شخصيت سوم از ت
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 ـــ براي روشن شدن اين موضوع براي دوستان مسلمان ما باز هم از قرآن استفاده          ج
ما به عيسي پسر مريم داليل روشن داديم و او :  كه چنين مي گويد87سورة بقره آية . مي كنيم

خدا :  چنين مي خوانيم110ين در سورة المائده آية همچن. را بوسيلة روح القدس تعييد كرديم
به عيسي پسر مريم گفت ياد كن نعمتي را كه به تو و مادرت بخشيديم زماني كه تو را با روح 

  !  گهواره و هنگام بزرگي سخن مي گفتيرالقدس تقويت كرديم كه تو د

 روح القدسي كه در  ـــ در اينجا يك سوالي هست كه دوستان ما عنوان مي كنند         س
به مساعدت محمد آمد و قرآن بر او نازل شد؟ ما   اينجا از آن صحبت مي شود همان است كه 

خداست  در اين است كه او پيامبر ،مي خواهيم اينجا مشخص شود كه اين مساعدت براي محمد
با خدا بودن تفاوت خيلي بزرگي و عظيمي ميان مساعدت روح . و قرآن را بر او نازل كرده است

   آيا اين دو روح يكي هستند؟! وجود داردروح القدس

   قرآن به فرشته اي به نام جبرئيل اشاره شده كه بر محمد نازل در  ـــ در حقيقت          ج
 بين فرشته و روح القدس كه روح خداست كامالً تفاوت وجود .مي شد و با او سخن مي گفت

حريري البِيومي نويسنده اسالمي، از كتاب روح و شيخ محمد  براي درك بيشتر شهادتي از .دارد
روح القدس روح خداست و خود قرآن انسانها را از دروغ گفتن به خدا : هويت آن، بيان مي كنيم

 در روح نمي توانيم ،ير ازونكه ما به غچ. و روحش بر هزر داشته، پس روح القدس روح خداست
 پس خدا چطور؟ نيم كه روح القدس همان جبرئيل است اگر ادعا ك.رضايت خدا را كسب كنيم

؟ آيا خدا حيات دارد يا نه؟ با توجه به اين كه خود جبرئيل و ساير فرشته ها آيا خدا روح ندارد
در مسلمانان ! هم توسط خدا خلق شده اند پس چگونه مي توانيم مخلوق خدا را روح خدا بناميم

 يعني  است،لقدس كه معني لغتي آن روح قدوسيتعنوان مي كنند كه روح امورد روح القدس 
   اما اين منكر اين موضوع .  و بوسيلة خدا فرستاده شدهروحيست كه از قدوسيت خدا مي آيد

خدا مي بايد روحي داشته  .مي شود كه خدا صاحب روح است، جبرئيل نمي تواند روح خدا باشد
  .باشد
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ورة مريم مي گويد كه ما روح خود را بر او پس منظور قرآن چيست وقتي در س  ـــ         س
م بر تو نازل ينازل كرديم؟ آيا آن روح، روح خدا نبود؟ اما خدا نگفت روحي را كه خلق كرد

  آيا بين اين دو روح هيچ فرقي نيست؟!  بلكه گفت روح خود را بر تو نازل كرديم.ميكرد

در اين مورد درك بهتري داشته باشند  ما براي اينكه برادران و خواهران مسلمان  ـــ         ج
بايد از نقطه نظر آنها به اين موضوع نگاه كنيم تا اين سوء تفاهم پيش نيايد كه ما همه چيز را 

ما روح : آنها اين آيه را اين طور تفسير مي كنند. آن طور كه دلمان مي خواهد تفسير كرده ايم
و :  بقيه آيه را اين طور تفسير مي كنند كهخود را بر او نازل كرديم، يعني روحي از طرف ما و

اما سوالي كه اينجا پيش مي آيد اين است كه خدا روح دارد . فرشته اي به فرم انساني ظاهر شد
روح قدوس هست يا نه؟ خداوند قدوس است، آيا اين !  آيا خدا بدون روح است؟ البته كه نهيا نه؟

ن سوم شخص تثليث است كه ما مسيحيان به اين هماروح القدس، . پس روح او نيز قدوس است
  .آن ايمان داريم

كلمه كه عقل و خرد خداست كه به شكل انسان ظاهر شد و اينكه .  پدر كه منشاء هستي است
اين . حيات دهنده استخدا هرگز نمي تواند از عقل و خرد خود جدا باشد و روح خدا كه زنده و 

 از يكديگر  آنها راجدا نبوده و نيستند و نمي توانيمهستند و هرگز از هم سه با هم در ارتباط 
درست همان طور كه شما نمي توانيد ذهن و خرد كسي را از بدنش جدا كنيد و . جدا كنيم

  .روحش را، چونكه همگي در يك بدنند

 ـــ در ادامه به سوال دوم مي رسيم اينكه آيا نام گذاري تثليث عجيب نيست و س         
عاً چيست؟ مثالً به طور خاص معني پدر چيست كه شما آن را به خداوند نسبت منظور شما واق

  مي دهيد؟ 

 ،اگر واقعاً خواهان دانستن حقيقت هستيد. تثليث يعني پدر، پسر و روح القدســـ   ج        
از نظر لغتي معناهاي مختلفي دارد و يكي از آنها يك پدر نمادين و . لغت پدر معناي زيادي دارد
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يك معناي اسطاره اي، پدري كه مجبور نيست ازدواج كند و بچه دار شود و با اين . ليك استثمب
به عنوان مثال اگر ما مي گوييم پدر مخلوقات يا پدر تمام . حال مي تواند پدر خوانده شود

و اصالً به اين معني نيست كه خدا . خلقت، در اينجا پدر يك ثمبل است از منشاء تمام خلقت
به خاطر . در اينجا پدر به عنوان نمادين به كار رفته است. رده و به خلقت بچه دار شدهازدواج ك

ما تنها يك خدا داريم، پدر كه از او تمام چيزهاست و : انجيل مي فرمايدپولس رسول در ،نهمي
اين نوعي گفتار نمادين . بنابراين او پدر است چون خالق تمام هستي ماست. ما از آن او هستيم

سي  اگر ك. البته قانونن.حضرت محمد فرزندي داشت.  است پدر منشاء خوبيها و بركاتاست،
 و بجاي زيد پسر هاريتا، او زيد پسر  قانوني او فرزندش استفرزند خانده اي داشته باشد از نظر

جا ما در مورد فرزند خواندگي صحبت        ايندر . ه شده، بخاطر فرزند خواندگيشمحمد ناميد
در . او بچه حقيقي نبود.  زايده شده است؟ خير محمدبرايكه  زيد بچة حقيقيست، آيا مي كنيم

دقيقاً به همين .  البته قبل از اينكه آن را فسق كند،اسالم محمد قانونن پدر زيد محسوب مي شد
جايي كه شما به ! دليل است كه ما در انجيل مي خوانيم شما روح فرزند خواندگي را پذيرفتيد

اما اين كلمه . اين معناي حقيقي و قانوني كلمه پدر است! اي پدر:  مي زنيددوند فرياسوي خدا
  .يك معناي باطني هم دارد

آيا آتش با هيزم ازدواج كرد و نور را زاييد؟ غير ممكن . دوشمي  نور از آتش ساطع به طور مثال
در خيلي . درست نيستاينكه ما بخواهيم همه چيز را از معناي لغتي آن درك كنيم اصالً . است

اما در . جاها ما از كلمات استعاره و شباهت استفاده مي كنيم و چيزي را به آن تشبيه مي كنيم
در اين مثال آتش همانند نور است اما كامالً متفاوت، . پشت آن مي شود معناي حقيقي را ديد

ار زيادي حركت سرعت شعلة آتش آهسته است، اما نوري كه از آن ساطع مي شود با سرعت بسي
 اين پدر. همين طور ما معناي استعاره اي را براي پدر داريم. مي كند، و نوري است براي همه

البته معناي روحاني .  با نوع فيزيكي و طبيعي آن كه ذاتاً انساني است فرق مي كندبودن كامالً
است در حالت مسيح پسر خد. نيز براي اين مورد وجود دارد كه از همة معاني آن مهمتر است
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، عيسي يعني تولد روحاني و تولد يافته از خدااينجا  ،آناني كه از خدا تولد يافتند: مي فرمايد
همانطور كه .  استمسيح قبل از تولد دورانها از خدا مولود شده است و اين يك تولد خيلي خاص

دقيقاً اين معناي پدر است بدون  خداوند در بدن مسيح ساكن شد پس. نور از آتش ساطع شد
اين همان تولد روحاني . اينكه هيچ زاد و ولد و جنسيتي و هيچ چيزه ديگري اتفاق افتاده باشد

  .است

اما . حي آشنا شديمتا اينجا ما به طور كلي با مفهوم كلمة پدر در تثليث مسي ـــ س         
موضوعي كه براي بسياري از برادران و خواهران مسلمان ما مشكل آفرين است درك مفهوم دوم 

نسبت پسر به عيسي مسيح داده در تثليث، اينكه چرا . استيعني پسر خدا بودن عيسي مسيح 
   دقيقاً به چه معناست؟ پسر خدامي شود، و اين

مة پسر استفاده هاي بسياري مي كنيم، به طور مثال ل ما از ك،در مكالمات روزانهـــ ج          
آيا به نظر شما منظور ما اين است كه مصر با قوم ! مي گوييم پسر صحرا، پسر دريا، پسر مصر

يا دريا با خشكي ازدواج كرده و پسر زاييده؟ البته ديگري ازدواج كرده و صاحب پسر شده است؟ 
حتي در قرآن نيز از كلمة پسر استفاده شده، . ن معني پسر استاين اولي. كه منظور ما اين نيست

بگوييد از مال خود، انفاق كنيد در مورد پدر، مادر و :  اين طور مي خوانيم215در سورة بقره آية 
جاده از كجا آمده؟ آيا  ، اين پسر)پسر جاده(اقوام و راهگذران، در عربي راهگذران يعني ابن سبيل

 دقيقاً رابطة پدر و پسري را نشان مي دهد كه اصالً ناي! حاال پسري داردجاده ازدواج كرده و 
همچنين فيلسوف اسالمي امام النفسي در يكي از كتابهاي خود روي اين موضوع . فيزيكي نيست

 پسر جاده عنوان مي شود چونكه مربوط به جاده ،رهگذر: او مي گويد. نقدي را عنوان كرده است
در اين مورد .  مي شودخواندهي مي كند به همين دليل پسر جاده چون با جاده زندگ. است

پيشكار من، غني و اهل بيتم يا فرزندانم فقير : حديث قدسي هم وجود دارد كه چنين مي گويد
اما در ! آيا نمي شود گفت در اينجا خداوند از اهل خانة خود و فرزندانش صحبت مي كند! هستند

  .داريم كه براي درك بهتر شنونده از يك رابطه گفته مي شوداينجا ما كلمات استعاره اي را 
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قرآن در مورد اين موضوع در سورة . حتي در مورد روح القدس هم اين موضوع صدق مي كند
هيچ نااميد مباشيد كه هرگز جز كافر ) روح اهللا ( از رحمت خدا :  صحبت مي كند87يوسف آية 

دا نبايد نااميد باشيم و اين روح فرشتة خداوند يا ما از روح خ. كس از رحمت خدا نااميد نيست
و عيسي پسر مريم را به :  مي خوانيم253 و 87همچنين در سورة بقره آية . جبرئيل نيست

در سورة . معجزات و عدلة روشن حجت داديم و او را به روح القدس قوت و توانايي بخشيديم
تعليم اسالم در مورد روح القدس اين . اديمما تو را به روح القدس قوت د: المائده هم آمده كه 

ابدي تنها خداست نه هيچ كس . است كه روح القدس خلق نشده است و بايستي ابدي باشد 
  . ديگري

 هر چه بيشتر ه عزيز شنوند شمااز طريق اين برنامه معني تثليث براي          ـــ اميدواريم كه 
ا عزيزان اين است كه خداوند خود با قلب تك تك دوستان عزيز دعاي ما براي شم. باز شده باشد

 و نور خود را كه تنها نور حقيقيست به قلب شما بتاباند، تا شما در روشنايي شما صحبت كند
شما را تا برنامة . اميدواريم در برنامة بعد هم ما را همراهي كنيد .حضور خداوند قدم برداريد

  .    مي سپاريم در مورد ايمان به خداي بزرگبعدي، سواالتي 

 .خداوند يار و نگهدار شما باشد                                                                                


