آموزش سه خدای یگانه

قبل از اینکه ما بخواهیم موضوع سه خدای یگانه را یادبگیریم
باید این را بدانیم که فهمیدم این مسئله با کلمات و تو ضیحات و
فهم انسانی قابل وقوع نمی باشد .همانطوری که ما نمی توانیم
خدا را توصیف کنیم  ،مبحث سه خدای یگانه نیز هم برای ما
غیر قابل درک می باشد .اگر ما بخواهیم به خدا نزدیک شویم
بایستی فقط دعا بکنیم .و ما در آنجا می توانیم از این که خدا
هستی را آفریده و عیسی ما را نجات داده و روح القدس به ما
ایمان هدیه داده  ،شگفت زده بشویم .ولی این را باید بدانیم که
تفکر ما یک جایی به بن بست می خورد .و اگر انسانی بخواهد
این ها را به صورت طبیعی توضیح دهد حتما به راه دیگری
خواهد رفت .و این گونه تفکر همیشه به دو دسته تقسیم می
شوند .یکی آنکه خدای پدر و خدای پسر و روح القدس به
صورت سه خدای جداگانه هستند .و این نقاشی زیر هم شاید
این ایده را به ما بدهد که سه خدای جدا از هم وجود دارند.
یعنی سبکی به نام Polytheismus

از طرفی دیگر این اشتباه امکان دارد پیش بیاید که انسان بگوید که خدای پدر و خدای
پسر و روح القدس در یک شخص خالصه و آمیخته شده اند و فقط یک شخص وجود
دارد .و در این حالت خدای پدر یکبار به عنوان خودش و یک بار به عنوان خدای پسر
و یک بار هم به عنوان روح القدس تشخیص داده می شود .انجیل حتی در عهد جدید این
را تاکیید کرده است که فقط یک خدا وجود دارد .ولی در جای دیگری هم گفته است که
عیسی و روح القدس هم خدا می باشند .که همه اینها در جایگاه خودشان خداوند هستند و
خواست و اهدافشان یکی می باشد.

تصویر کشیده شده از سه خدای
یگانه توسط اولین مسیحیان
ترفند دین اسالم درباره سه خدای یگانه:
در دین اسالم آمده است که مسیحیان به سه خدا ایمان دارند .که در قرآن آمده است که کسی اجازه ندارد که خدایی را در کنار
خدای دیگر قرار دهد و برای همین اسالم می گوید که مسیحیان مشرک هستند .و همچنین بی ایمان بودن از دید اسالم بسیار بد
است ولی بهتر است که آدم بی ایمان باشد تا اینکه مشرک شود و به سه خدا ایمان داشته باشد.
خداوند این را كه به او شرك آورده شود نمى آمرزد و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد مى بخشاید و هر كس به خدا شرك
ورزد قطعا دچار گمراهى دور و درازى شده است" سوره  4آیه "116
در ابتدا این را باید بگوییم که قرآن مبحث سه خدای یگانه را نمی داند .حتی محمد به اشتباه در سوره  5هم مریم را به عنوان
یکی از آن خدای سه گانه معرفی می کند:
و [یاد كن] هنگامى را كه خدا فرمود اى عیسى پسر مریم آیا تو به مردم گفتى من و مادرم را همچون دو خدا به جاى خداوند
بپرستید گفت منزهى تو مرا نزیبد كه [در باره خویشتن] چیزى را كه حق من نیست بگویم اگر آن را گفته بودم قطعا آن را مى
دانستى آنچه در نفس من است تو مى دانى و آنچه در ذات توست من نمى دانم چرا كه تو خود داناى رازهاى نهانى.
این را ما می دانیم که نه در انجیل و نه در بین مسیحان خدای سگانه ای به نام خدای پدر و مریم و عیسی وجود ندارد.
و این یک اشتباهی بوده است که محمد به خوبی متوجه نشده است.

مترادف کلمه سه خدای یگانه در اسالم توحید می باشد( .تنها خدای واحد) که آموزش دینی دین اسالم از آن سرچشمه می گیرد .و
این به آن معنی است که خدا از ابتدا از مقوله آفرینش جدا می باشد .و وجودیت خدا برای خودش می باشد و وجودیت آفرینش به
او ربط پیدا نمی کند  .و هستی نمی تواند بخشی از وجودیت خدا محسوب گردد .و اگر کسی بخواهد یکی از این آفرینش را در
کنار خدا قرار بدهد  ،او باعث شده است که یکی از بدترین گناه هان را مرتکب شود .ولی نکته جالب این است که خدا در کتاب
انجیل و در عهد قدیم و جدید همیشه در زندگی انسان ها وارد شده است .او جلوی موسی در یک بوته آتش ظاهر می گردد .کتاب
خروج 3؛ . 12-1او با یعغوب می جنگد کتاب پیدایش  . 23-32حتی او قوم یهود را در جایی نجات داد کتاب خروج 13؛ . 17و
یا در عهد عتیق می خوانیم که می گوید من دوست دارم که خانه خودم را در میان شما داشته باشم .کتاب الویان 26؛ . 11محمد
درباره حضور فیزیکی خدا برروی زمین نظری دیگری دارد  .و درباره داستان موسی با آن بوته آتش نظر مخالفی دارند.
آموزش دینی اسالم می گوید که چطور امکان دارد که خدای یگانه همزمان در جایگاه خودش و در این بوته آتش می تواند
حضور داشته باشد؟ و این همان نکته ای است که همیشه درباره قرآن و در این مورد بحث می شود .از هشت صد سال پیش تا
کنون در بین دین اسالم این سوال وجود دارد که آیا قرآن تنها بوجود آمده است و یا نه قرآن یک بخشی ازخدا می باشد و تا ابد با
او یکی می باشد؟ کسانی که می گویند که قران با خدا یکی می باشد دارای مشکل اساسی و قدیمی اسالم می باشند .زیرا اگر قرآن
یک بخشی از خدا باشد پس بنابراین آن باید یک بخشی از خود وجودیت خدا باشد .و اینگونه ما می توانیم به قرآن پرستش کنیم
همانطوری که ما به خدا پرستش می کنیم .در این بحث ها که امروزه نیز ادامه دارد ما به این مشکل می رسیم که  :آیا خدا می
تواند به رویداد های زمینی وارد شود؟ و آیا او وجودیت خدایی خودش را ازدست می دهد زمانی که انسان بشود؟ اسالم در اینجا
چه خدا به این رویدادها وارد شود و چه نه  ،جوابش منفی می باشد .ما در دین مسیحیت نیز با این سوال مواجه می شویم که آیا
خداوند در روی زمین حضور می یابد یا نه؟ که جواب آن بله است و خدا برروی زمین حضور می یابد .و دقیقا در اینجا ما به آن
مرز از تفکر مان می رسیم .و جایی که عیسی در باالی صلیب می میرد این مسئله واضح می شود .آیا خدا می تواند خودش را
اینگونه کوچک کند که بصورت مرگ انسانی بمیرد؟ آیا خدا می تواند بمیرد؟ در اینجا ما فقط می توانیم به او پرستش بکنیم زیرا
در پیش خداوند همه چیز امکان پذیر می باشد .خدا می تواند کوچک بشود و به صورت مرگ انسانی بمیرد .و وقتی که روح
القدس به سوی ما می آید این را ما می بینیم که دست او برروی ما قرار دارد .و در روز پنتیکاس این روشن می شود که این فقط
عیسی نمی باشد که قدرت تمام هستی را دارد بلکه روح القدس از طریق شاگردان عیسی به همه این قدرت بی نهایت را نشان می
دهد .و در ادامه نکته جالب این بود که روح القدس فقط در بین یهودیان ظاهر نگشت بلکه دربین تمام قوم ها ظاهر شد .و این
نکاتی است که ما می توانیم در انجیل آنها را بخوانیم و پرستش کنیم .آموزش دقیق سه خدای یگانه را ما مستقیما در انجیل نمی
یابیم .و برای همین روسای مسلمانان این را می گویند که سه خدای یگانه توسط مسیحیان حاصل تولید  400سال بعد از میالد
مسیح می باشد .ما هم می توانیم در اینجا بگوییم که آموزش دینی توحید در هیج جایی از قرآن نیامده است .و این کلمه بعد از
مدت ها توسط استادهای دینی بوجود آمده است.
خالصه مطالب :آموزش دینی سه خدای یگانه قصد دارد که آن تفکر اشتباهی که مسیحیان اولیه در اینباره داشتند را از بین ببرد.
در مبحث سه خدای یگانه می گوییم که خدا یکی است .ولی همزمان ما می گوییم که خدا به یک سان و هم زمان با عیسی و روح
القدس یکی می باشد .و همچنین خدای پدر یک شخصیت دیگری نسبت به عیسی و روح القدس دارد .و این چگونه امکان می
پذیرد را ما نمی توانیم درک کنیم .و به صورت درک منطقی هم درست در نمی آید که عیسی در صلیب می میرد و در همان
لحظه خدای جاویدان می باشد .همینطور این غیر باور می باشد که ما به یک خدا ایمان داریم و از آن طرف می گوییم که خدای
ما عیسی مسیح و روح القدس به نزد ما می آیند .ولی این همان معجزه سه خدای یگانه می باشد .در اسالم اینگونه عنوان می کنند
که مسیحیان با مقوله سه خدای یگانه سعی دارند که عیسی و روح القدس را در کنار خدا قرار بدهند .ما در اینجا می توانیم در
مقابل از دریچه دینی که به خدایان زیادی ایمان دارند  ،جواب بدهیم ولی ما مسیحیان این کار را نمی کنیم .اینکه عیسی و روح
القدس خدا هستند به دلخواه ما نمی باشد که آن را بپذیریم زیرا ما آن را در جاهایی که خودش را نمایان کرده است می بینیم .ما
خدای خودمان را نمی سازیم بلکه جایی که خدا خودش را به ما نشان می دهد ما هم به او ایمان می آوریم و او را قبول داریم .و
ما نجات خودمان را اینگونه قبول داریم که او واقعا خدا است و او به این دنیا پا می گذارد .یک پیامبر و یا یک آدم خوب ما را
نمی تواند از گناهان برهاند .و آن انقدر بزرگ است که فقط خدا است که می تواند آن را ازبین ببرد که این کار را عیسی در
باالی صلیب انجام داد .همینطور درباره ایمان .ما انسان ها به تنهایی نمی توانیم به خدا ایمان داشته باشیم .و خدا باید در ما خانه
بکند و او این کار را توسط روح القدس انجام می دهد .جایی که او به پیش ما می آید.

