
 
 

فـقط یک خـدا وجـود دارد. ولی مـا او را بـعنوان سـه شخصیت که در کتبمـقدس بـه پـدر، پـس و روحالـقدس مرسـوم هسـتند میشـناسیم. 
رای حـل معامی الـوهیت بی حـاشیه این مـطلب را بیان می کند، سـه در یک. متـامی آیههـا را میتـوانید در پـایان هـر درس  کتابمـقدس بـ

مشاهده کنید! 

خداوند یک خداست. سفر تثنیه فصل ۶ آیه ۴. 
هـر سـه شخصیت در کار خـلقت سهیم و رشیک بـودنـد. سـفر پیدایش فـصل ۱ آیههـای ۱ تـا ۲؛ یوحـنا فـصل ۱ 

آیههای ۱ و ۱۴. 
هر سه شخصیت در زمان غسل تعمید عیسی حارض بودند. متی فصل ۳ آیههای ۱۶ تا ۱۷. 
ایامنداران به عیسی به نام هر سه غسل تعمید می گیرند. متی فصل ۲۸ آیههای ۱۹ تا ۲۰. 

برکت حواریون هم شاهد بر این امر می باشد. رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴. 
آیهها برای مطالعه بیشرت: رساله به افسسیان فصل ۴ آیههای ۴ تا ۶؛ رساله اول پطرس فصل ۱ آیه ۲. 

خـدا مـاوراء درک و فـهم مـاسـت ولی او خـواسـته اسـت تـا خـود را بـه آنـانی که در جسـتجوی او می بـاشـند 
منایان گرداند. 

ما باید خدا را برای شناخت او بجوییم. ارمیاء فصل ۲۹ آیه ۱۳. 
شناخت خدا باید باالترین ارجحیت را در زندگی ما داشته باشد. متی فصل ۶ آیه ۳۳. 

مکاشفه نهایی خدا در عیسی مسیح یافت میشود. رساله به عربانیان فصل ۱ آیههای ۱ تا ۲؛ یوحنا فصل ۱ آیه ۱۸، فصل ۱۴ آیه ۹. 
آیهها برای مطالعه بیشرت: رساله به کولسیان فصل ۳ آیههای ۱ تا ۳؛ سفر خروج فصل ۳۴ آیههای ۵ تا ۷. 

خدا عالِم مطلق، قادر و شایسته پرستش ماست. او: 
ابدی است ـ او همیشه بوده و همیشه خواهد بود. مزامیر فصل ۹۰ آیه ۲. 

او همیشه و همه جا حارض است. مزامیر فصل ۱۳۹ آیههای ۷ تا ۱۰. 
قادر مطلق است. متی فصل ۱۹ آیه ۲۶؛ رساله به فیلیپیان فصل ۴ آیه ۱۳. 

او هـمه امور را میدانـد و بـه خـصوص عالقـمند بـه امور انـسانـهاسـت. اشعیا فـصل ۴۶ آیههـای ۹ و ۱۰؛ 
متی فصل ۶ آیه ۸. 

او تغییر منیکند. یعقوب فصل ۱ آیه ۱۷. 
به متام جزئیات کوچک زندگی ما انسانها عالقمند است. متی فصل ۱۰ آیههای ۲۹ تا ۳۰. 

شایسته پرستش و عبادت ما میباشد. مکاشفه فصل ۴ آیه ۱۱. 
آیههـا برای مـطالـعه بیشرت: اشعیاء فـصل ۵۷ آیه ۱۵؛ مزامیر فـصل ۲۳ آیه ۴، فـصل ۱۴۷ آیههـای ۴ تـا ۵؛ مکاشـفه یوحـنا فـصل ۱۴ آیه ۷؛ رسـالـه اول بـه تیموتـائوس 

فصل ۱ آیه ۱۷؛ اشعیاء فصل ۴۰ آیههای ۲۶ تا ۳۱. 
 

    آیا ممکن اسـت که یکی از دالیلی که خـدا خـود را بـه عـنوان سـه شخصیت بـر مـا آشکار می سـازد این بـاشـد که بـه مـا در درک عـظمت او یاری 
رساند؟ 

    آیا پرستش خدا سود بیشرتی برای او خواهد داشت یا برای من؟ 
شـاید مـن قـادر نـباشـم تـا عـظمت خـدا را بـه طور کامـل درک کنم، یا چـگونگی وجود سـه شخصیت در یک خـدا، ولی می توانـم او را عـبادت کرده 

تا خود را بر من آشکار مناید. من از اینکه خدا مرا بطور کامل میشناسد و مراقب من است بسیار خشنود و خوشحال هستم. 

خـدایا، بـخاطـر عـظمت و بزرگیت بـخاطـر اینکه برای مـن اینقدر اهمیت قـائلی متشکرم. مـن تـو را بـا شـادی پرسـتش و خـدمـت خواهـم کرد. بـا هـدایت 
روح مقدست روزانه تو را بهرت و بیشرت خواهم شناخت و به دیگران نیز کمک خواهم کرد تا به همین طریق تو را بشناسند. آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 Address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۲- توحید

یک خـدا وجـود دارد؛ پـدر، پرس و روح الـقدس که اتـحادی از سـه شخصیت ازلی و ابـدی اسـت. خـدا فـنانـاپـذیر، قـادر مـطلق، واقـف بـه هـمه امور، مـافـوق هـر 
چیز و همیشه حـارض و نـاظـر اسـت. او رسمدی و مـاوراء ادراک انـسان اسـت بـا این وجـود خـود را بـواسـطه مکاشـفه خـود عیان و آشکار منـوده اسـت. او تـا ابـد اآلبـاد 

شایسته است تا توسط کل مخلوقات مورد پرستش، ستایش و خدمت قرار گیرد. 

استفاده 

تعهد
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سفر پیدایش فصل ۱ آیههای ۱ تا ۲: ۱ در آغاز، خدا آسامنها و زمین را آفرید. ۲ زمین بیشکل و خالی بود، و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. 
یوحـنا فـصل ۱ آیههـای ۱ و ۱۴: ۱ در آغـاز کالم بود و کالم بـا خـدا بود و کالم، خـدا بود؛ ۱۴ و کالم، انـسان شـد و در میان مـا مسکن گـزید. مـا بـر جـالل او نـگریستیم، جـاللی شـایستۀ آن پرس یگانـه 

که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. 
متی فـصل ۳ آیههـای ۱۶ تـا ۱۷: ۱۶ چون عیسی تعمید گرفـت، بیدرنـگ از آب برآمـد. هامن دم آسامن گـشوده شـد و او روح خـدا را دید که هـمچون کبوتری فرود آمـد و بـر وی قرار گرفـت. ۱۷ 

سپس ندایی از آسامن در رسید که «این است پرس محبوبم که از او خشنودم.» 
متی فـصل ۲۸ آیههـای ۱۹ تـا ۲۰: ۱۹ پـس بـروید و همۀ قـومـها را شـاگرد سـازید و ایشان را بـه نـام پـدر و پرس و روحالـقدس تعمید دهید ۲۰ و بـه آنـان تعلیم دهید که هرآنـچه بـه شام فرمـان 

دادهام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عرص با شام هستم!» 
رساله دوم به قرنتیان فصل ۱۳ آیه ۱۴: ۱۴فیض خداونْد عیسی مسیح، محبت خدا و رفاقِت روحالقدس با همۀ شام باد. 

رسـالـه بـه افسسیان فـصل ۴ آیههـای ۴ تـا ۶: ۴ زیرا یک بـدن هسـت و یک روح، چـنانکه فرا خوانـده شـدهاید بـه یک امیِد دعـوت خـویش؛ ۵ یک خـداونـد، یک ایامن، یک تعمید؛ ۶ و یک خـدا و 
پدر همه که فوق همه، از طریق همه، و در همه است. 

رگـزیده  رای اطـاعـت از عیسی مسیح و پـاشیده شـدن خـونـش بـر ایشان، ب رسـالـه اول پـطرس فـصل ۱ آیه ۲: ۲ بـه آنـان که بـنا بـر پیشدانی خـدای پـدر، بـه واسـطۀ عـمل تـقدیسکنندۀ روح، و بـ
شدهاند: فیض و سالمتی بهفزونی بر شام باد. 

ارمیاء فصل ۲۹ آیه ۱۳: ۱۳ آنگاه که مرا بجویید، مرا خواهید یافت؛ اگر مرا به متامی دِل خود بجویید. 
متی فصل ۶ آیه ۳۳: ۳۳ بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همۀ اینها نیز به شام عطا خواهد شد. 

رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۱ آیههـای ۱ تـا ۲: ۱ در گـذشـته، خـدا بـارهـا و از راهـهای گونـاگون بـه واسـطۀ پیامربان بـا پـدران مـا سـخن گـفت، ۲ اّمـا در این ایام آخـر بـه واسـطۀ پرس خود بـا مـا سـخن گـفته 
است، پرسی که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید. 

یوحـنا فـصل ۱ آیه ۱۸: ۱۸ هیچکس هرگـز خـدا را نـدیده اسـت. اّمـا آن پرس یگانـه که در آغـوش پـدر اسـت، هامن او را شـناسـانید. فـصل ۱۴ آیه ۹: ۹ عیسی بـه او گـفت: «فیلیپُس، دیری اسـت بـا 
شام هستم و هنوز مرا نشناختهای؟ کسی که مرا دیده، پدر را دیده است؛ پس چگونه است که میگویی ”پدر را به ما بنام“؟ 

رسـالـه بـه کولسیان فـصل ۳ آیههـای ۱ تـا ۳: ۱ پـس چـون بـا مسیح برخیزانیده شـدهاید، آنـچه را که در بـاالسـت بـجویید، آنـجا که مسیح بـه دسـت راسـت خـدا نشسـته اسـت. ۲ بـه آنـچه در بـاالسـت 
بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است. ۳ زیرا ُمردید و زندگی شام اکنون با مسیح در خدا پنهان است. 

سـفر خروج فـصل ۳۴ آیههـای ۵ تـا ۷: ۵ آنـگاه خـداونـد در ابـر فرود آمـد و آنـجا بـا مـوسی ایستاد، و نـام یهوه را نـدا کرد. ۶ خـداونـد از برابـر مـوسی گـذشـت و چنین نـدا کرد: «یهوه، یهوه، خـدای 
رحیم و فیّاض، دیر خـشم، و آکنده از مـحبت و وفـا، ۷ پـایدار در مـحبت برای هزار پشـت، و آمـرزنـدۀ تقصیر و نـافرمـانی و گـناه. امـا تقصیرکار را هرگـز بیسزا منیگـذارد، بلکه جزای تقصیرات 

پدران را به فرزندان و فرزنداِن فرزندان تا پشت سّوم و چهارم میرساند.»  
مزامیر فصل ۹۰ آیه ۲: ۲ پیش از آنکه کوهها زاده شوند، یا تو زمین و جهان را به وجود آوری، از ازل تا به ابد تو خدایی. 

مزامیر فـصل ۱۳۹ آیههـای ۷ تـا ۱۰: ۷ از روح تـو کجا بروم؟ از حـضور تـو کجا بـگریزم؟ ۸ اگـر بـه آسامن فرا روم، تـو آنـجایی، و اگـر در هـاویه بسـرت بگسرتم، تـو آنـجا نیز هسـتی! ۹ اگـر بـر بـالـهای 
سحر پرواز کنم، و در دوردستترین کرانهای دریا قرار گزینم، ۱۰ حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنام خواهد بود، و دست راستت مرا خواهد گرفت. 

متی فصل ۱۹ آیه ۲۶: ۲۶ عیسی بدیشان چشم دوخت و گفت: «این برای انسان ناممکن است، اّما برای خدا همه چیز ممکن است.» 
رساله به فیلیپیان فصل ۴ آیه ۱۳: ۱۳ قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد. 

اشعیاء فـصل ۴۶ آیههـای ۹ تـا ۱۰: ۹ امـور پیشین را از ایام کهن بـه یاد آورید؛ مـن خـدا هسـتم و جـز مـن کسی نیست؛ مـن خـدا هسـتم و هامنند مـن نیست. ۱۰ انـتها را از ابـتدا بیان میکنم و 
آنچه را که هنوز انجام نشده، از قدیم. میگویم: ”تدبیر من برقرار خواهد ماند، و متامی خشنودی خود را به جا خواهم آورد.“ 

متی فصل ۶ آیه ۸: ۸ پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شام پیش از آنکه از او درخواست کنید، نیازهای شام را میداند. 
یعقوب فصل ۱ آیه ۱۷: ۱۷ هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از باالست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایۀ ناشی از دگرگونی. 

متی فـصل ۱۰ آیههـای ۲۹ تـا ۳۰: ۲۹ آیا دو گنجشک را بـه یک پول سیاهنمیفروشـند؟ بـا این هـمه، حتی یک گنجشک نیز بـدون خواسـت پـدر شام بـه زمین منیافـتد. ۳۰ حتی مـوهـای رس شام 
به متامی شمرده شده است. 

مکاشـفه یوحـنا فـصل ۴ آیه ۱۱: ۱۱ «ای خـداونـْد خـدای مـا، تـو سزاوار جـالل و عزّت و قـدرتی، زیرا که آفـریدگـار هـمه چیز تـوییو هـمه چیز بـه خواسـت تـو وجـود یافـت و بـه خواسـت تـو آفـریده 
شد.» 

اشعیاء فـصل ۵۷ آیه ۱۵: ۱۵ زیرا آن که رفیع و بـلندمرتـبه اسـت، آن که در ابـدیت سـاکن اسـتو قـدوس نـامیده میشود، چنین میگـوید: «مـن در مکان رفیع و مـقدس سـاکنم، و نیز بـا آن که روح 
توبهکار و افتاده دارد؛ تا روِح افتادگان را احیا کنم، و دل توبهکاران را زنده سازم. 

مزامیر فـصل ۲۳ آیه ۴: ۴ زیرا کالم خـداونـد مسـتقیم اسـت، و همۀ کارهـای او بـا وفـاداری. فـصل ۱۴۷ آیههـای ۴ تـا ۵: ۴ شامر سـتارگـان را تعیین میکند، و هـر یک از آنـها را بـه نـام میخوانـد. ۵ 
بزرگ است خداوندگار ما و بسیار نیرومند، درک او نامتناهی است. 

را رسیده اسـت. او را بـپرسـتید که آسامنها و زمین و دریا و  مکاشـفه یوحـنا فـصل ۱۴ آیه ۷: ۷ هـم او بـه آواز بـلند گـفت: «از خـدا برتسید و او را جـالل دهید، زیرا که سـاعـت داوری او فـ
چشمهساران را او آفرید.» 

رساله اول تیموتائوس فصل ۱ آیه ۱۷: ۱۷ بر خدای یکتا، آن پادشاه رسمدی، نامیرا و نادیدنی، تا ابداآلباد حرمت و جالل باد؛ آمین! 
رازید و ببینید: کیست که اینها را آفـرید؟ کیست که لشکر اینها را بـه شامره بیرون میآورد، و آنـها را جـملگی بـه نـام  رافـ اشعیاء فـصل ۴۰ آیه هـای ۲۶ تـا ۳۱: ۲۶ چشامن خـود را بـه اعلی بـ
میخوانَـد؟ بـه سـبب کرثت قّوت و عـظمت قـدرتـش هیچ یک از آنـها گـم نـخواهـد شـد. ۲۷ ای یعقوب، چرا بـا خود میانـدیشی، و ای ارسائیل، چرا میگـویی: «طـریق مـن از خـداونـد پـنهان اسـت، و 
رامـوشی سـپرده اسـت»؟ ۲۸ آیا نـدانسـتهای؟ آیا نشنیدهای؟ که یهوه خـدای رسمدی اسـت، آفـرینندۀ کرانـهای زمین؟ او هرگـز درمـانـده و خسـته منیشـود، و فَـهِم او را  را بـه فـ خـدایم دادرسی مـ
تـفحص نـتوان کرد. ۲۹ ضعیفان را قـّوت میبخشـد، و نـاتـوانـان را نیروی بیشرت عـطا میکند. ۳۰ حتی جـوانـان نیز خسـته و درمـانـده میشـونـد، و جـوامنردان از پـا میافـتند. ۳۱ امـا آنـان که برای 

خداوند انتظار میکشند، نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت؛ خواهند دوید و خسته نخواهند شد؛ خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید.

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
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