پاسخ های ایمان مسیحی " شماره هفتاد و پنجم"

سؤال  :آیا مسیحیان به «یک خدا» اعتقاد دارند؟

جواب  :پیش از بحث در خصوص «تثلیث» و «پسر خدا بودنِ عیسی مسیح» الزم است بر اعتقاد مسیحیت به خدای
واحد تأکید بگذاریم.

در عهدعتیق
در کتابمقدس همة صفاتی که ادیان ابراهیمی برای خدا قائل شدهاند ،تأئید شده است که مهمترین آنها ،وحدانیت یا
یگانگی خداست .آیههای متعددی ،چه در عهدعتیق و چه در عهدجدید ،وحدانیت خدا را با قاطعیت اعالم میدارد.
یکی از این آیات ،در تورات موسی یافت میشود که در واقع در حکم «شهادتین» یهودیان میباشد .در عصری که تمام
ملل دنیا پرستش خدایان متعدد را امری بدیهی میپنداشتند ،موسی به قوم اسرائیل چنین فرمود« :ای اسرائیل ،بشنو!
یهوه خدای ما ،یهوه واحد است .پس یهوه ،خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما» (تثنیه  ۴:6و
 . )5در کتاب اشعیای نبی نیز که حدود  077سال پیش از مسیح نوشته شده ،خداوند چنین میفرماید« :خداوند،
پادشاه اسرائیل ...که ولی ایشان است چنین میگوید :من اول هستم و من آخر هستم ،و غیر از من خدایی نیست»
(اشعیا .)6:۴۴

در عهدجدید
اندیشة یکتا بودن خدا توسط عیسی مسیح و رسوالن او در عهدجدید نیز مورد تأکید قرار گرفته است .عیسی مسیح در
بحثی که با یکی از فقهای یهود داشت ،این موضوع را تأکید کرد؛ ماجرا به این شکل بود« :و یکی از کاتبان چون
مباحثه ایشان را شنیده ،دید که ایشان را جواب نیکو داد ،پیش آمده ،از او پرسید که "اول همه احکام کدام است؟"
عیسی او را جواب داد که "اول همه احکام این است که بشنو ای اسرائیل ،خداوند خدای ما خداوند واحد است .و
خداوند خدای خود را بهتمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما که اول از احکام این
است"( »...انجیل مرقس .)07-12:21
پولس ،رسول برجستة مسیح نیر چنین فرموده است« :ما را یک خدا است ،یعنی پدر که همه چیز از اوست و ما برای
او هستیم ،و یک خداوند ،یعنی عیسی مسیح که همه چیز از اوست و ما از او هستیم» (اول قرنتیان  .)6:8در این
زمینه ،در کتابمقدس آیات بیشماری هست که بهخاطر محدودیت زمان ،از نقل آنها خودداری میکنیم.
بنابراین ،مطابق تعلیم صریح کتابمقدس ،بدون هیچگونه تردیدی ،خدا یکی است و خدای دیگری جز او وجود ندارد.
کسی را نیز در جالل خود شریک نمیسازد.
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