
عيسي از ازل تا أبد پسر خداوند است

عيسي پسر خداوند و حضرت مريم است

جبرئيل به مريم باكره پيام مي دهد كه، او از طريق روح مقدس صاحب فرزند پسري خواهد شد، كه اين پسر خداوند ناميده
 )٣٢ آيه ١ و لوقا فصل ٢٥ تا ١٨ آيه ١خواهد شد و مريم مي بايست او را عيسي بنامد. ( متي فصل 

وقتي كه عيسي خود را به دست يحيي غسل تعميد داد آسمان گشوده شد و روح خداوند مانند يك كبوتر به عيسي وارد شد و از
)١٧ آيه ٣آسمان ندا آمد كه ؛ "اين است پسر عزيز من كه از او راضي و خشنودم". (متي فصل 

عيسي از شاگردانش پرسيد كه كدامتان مي توانيد بگوييد كه من كيستم؟ پطرس جواب داد: تو مسيح، خداي زنده پسر هستي.
)١٣ آيه ١٦(متي فصل 

عيسي به عنوان پسر خداوند معجزات زيادي انجام داد ولي اولين معجزه او تبديل كردن آب به شراب در يك عروسي بود.
)١٢ تا ١ آيه ٢(يوحنا فصل 

 تا١ آيه ٦ نرفرر را سير كرد. (يوحنا فصل ٥٠٠٠در ادامه مريض هاي ل علج را شفا داد، تنها با پنج تكه نان و دو عدد ماهي 
١٥(

) و مردگان را زنده كرد. (يوحنا٢ آيه ٩بعد گناهان را مورد بخشش قرار داد و اين كار تنها از خداوند بر ميايد. (متي فصل 
)١١فصل 

سه تا از نزديك ترين شاگردانش به نامهاي پطرس، يعقوب، و يوحنا را عيسي با خود به بالي كوه برد و در آنجا عيسي
ناگهان چهره خدايي خود را نشان داد و مانند خورشيد درخشيد و از جلل او لباسهايش مانند نور سفيد و درخشان شدند. و

)٥ آيه ١٧ندائي از يك ابر آمد كه: " اين پسر من است كه از او راضيم و شما بايد به او گوش فرا دهيد. " (متي فصل 

 وقتي كه عيسي از طرف واعظ عظم مورد پرسش قرار گرفت كه: آيا تو مسيح، پسر محبوب خدايي؟

)٦٢ آيه ١٤او جواب داد: بله، هستم. (مرقس فصل 

وقتي كه عيسي بروي صليب كشته شد، فرمانده اي كه آنجا بود گفت؛ اين حقيقت داشت، اين انسان همان پسر خداوند بود.
)٣٩ آيه ١٥و مرقس فصل ٦٢ و ٦١ آيه ١٤(مرقس فصل 

 روز نيز با شاگردانش ديدار كرد و بعد به سوي٤٠سه روز بعد از به صليب كشيدن عيسي، او از بين مردگان برخواست و 
 خداوند پدر در آسمان رفت. در آنجا بر دست راست خداي پدر قرار دارد و داراي همان قدرت و جلل خداوند است.

اولين سخنان انجيل يوحنا اين مسئله پسر خداوند بودن عيسي را براي ما منحصر به فرد مي كند و همچنين اين را روشن مي
كند كه: " در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود، و خداوند كلمه بود. و كلمه انسان شد و در بين ما زندگي كرد و ما جلل او
را به عنوان تنها پسر خداوند، حقيقت محض و همچنين فيض كامل ديديم. كسي نتوانسته خدا را ببيند بجز پسر كه خود مقام

)١٨ و ١٤ و ١ آيه ١خدايي دارد و در مرتبه اوست، و او مژده خداوند را به ما داده است. (يوحنا فصل 

عيسي فرمودند: من از خدا هستم و از سوي او آمده ام. و به حقيقت محض به شما مي گويم كه ؛ قبل از ابراهيم بوده ام و
)٥٨ب و ٤٢ آيه ٨اكنون نيز هستم. (يوحنا فصل 

عيسي هميشه از پدر آسماني خود ياد كرده و همچنين خود را به عنوان پسر معرفي كرده است. او فرموده است: پدر همه چيز
را به من سپرده است و کسی پسر رانمی شناسد بجز پدر و هيچ کس پدر را نمی شناسد غير از پسر و کسی که پسر بخواهد

)٢٧ آيه ١١براي او مكاشفه خواهد شد. ( متي فصل 

عيسي همان نام خداوند پدر را دارد

٢زماني كه موسوي از خداوند نام او را پرسيد خداوند جواب داد: يهوه كه در معناي لغوي يعني، من هماني كه بايد هستم. (
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) ولي اين گفته شامل مرز زمان و مكان نيست و مي تواند اينطور نيز ترجمه شود كه، من هماني كه١٤ آيه ٣موسوي فصل 
 بايد باشم خواهم بود.

 اسم يهوه = من هستم، به معني: من خداي قادر و توانا هستم و من به همراه شما خواهم بود.

اسم عيسي به معني اين است كه، يهوه ياري مي كند، و نجات مي دهد. پس در حقيقت عيسي نام خداوند است و صفت ياري
دهندگي و نجات را نيز به دنبال دارد. عيسي به معناي اسمي كلمه يعني: من خداوندي هستم كه شما را نجات خواهد داد. در

 عهد جديد ما اسم خدا را بيشتر از اينكه يهوه بناميم، عيسي نام ميبريم كه ما را از گناه و مرگ و شيطان نجات داده است.

 عيسي= من كسي هستم كه شما را نجات مي دهد.

 عيسي درباره خودش گفته:

 )- نان نگه دارنده حيات است.٣٥ تا ٣٣ آيه ٦من نان جهانم. من ناني هستم كه از آسمان آمده است. (يوحنا فصل 

 )- نور تمام تاريكي هاي ناشي از گناه و مرگ و شيطان را دور مي كند.١٢ آيه ٨من نور جهانم. (يوحنافصل 

 من درر هستم، و هر كس از من بگذرد نجات ميابد.- عيسي دروازه ورود به آسمان است.

). او از گوسفندان خود محافظت مي كند و جان خود را براي آنها فدا١١ تا ٧ آيه ١٠من چوپان خوب هستم، ( يوحنا فصل 
 مي كند. 

)٢٥ آيه ١١من رستاخيز و حيات هستم. ( يوحنا 

) همانطور كه از آبي كه درخت انگور به ساقه٨ تا ١ آيه ١٥من درخت انگيز هستم و شما مانند ساقه هاي اين درخت. (يوحنا
ها مي رساند تا آنها ادامه حيات بدهند، عيسي نيز با خون خود ما را زنده مي گرداند. ( مراسم نان و شراب)

زن سامري بر سر چاه گفت: من مي دانم كه مسيح خواهد آمد، و او نجات دهنده نام دارد، و در آن هنگام عيسي جواب داد:
)٢٦ و ٢٥ آيه ٤من همان كسي هستم كه تو را نجات مي دهد. (يوحنا 

هنگامي كه شاگردان عيسي در دريا گرفتار طوفان بودند، و عيسي بر روي آبهاي طوفاني به سوي آنها مي آمد، آنها ترسيدند
)٢١ تا ١٦ آيه ٦و عيسي فرمودند: اين من هستم، نترسيد. (يوحنا

و هنگامي كه عيسي پاهاي شاگردانش را شست و به آنها در مورد چگونگي مرگشان خبر داد، فرمود:

حال به شما مي گويم كه چطور اتفاق خواهد افتاد، تا وقتي اينطور رخ داد شما نيز آگاه باشيد تا من همان ( خداوند) هستم.
)١٩ آيه ١٣(يوحنا

 زماني كه روحاني اعظم در هنگام بازجويي از عيسي پرسيد: آيا تو مسيح پسر محبوب خداوندي؟

عيسي جواب داد: من همانم. و شما پسر انسان را خواهيم ديد كه بر دست راست خداوند توانا خواهد نشست و سوار بر ابرهاي
آسمان براي دادگاه اين دنيا باز خواهد گشت. و در اين هنگام كاهن اعظم جامه خود را دريد و فرياد زد، شما سخنان كفر آميز

)٦٤ تا ٦١ آيه ١٤او را شنيديد. (مرقس

وقتي عيسي ميگويد " من هستم" منظور اين است كه، " من خداي شما يهوه هستم. " كسي كه قوم اسرائيل را توسط موسوي
 در خروج از مصر راهنمايي كرد و شما را به سوي حيات جاودان مي خواهد راهنمايي كند.

). در هنگام ورود عيسي به١٢ آيه ٤/ اعمال رسولن٩ آيه ٢/ فيليپيان٤٣ تا ٤١ آيه٥خداوند پدر او را پسر ناميد. ( يوحنا
). پولوس٩ آيه ٢١اورشليم مردم در استقبال او فرياد ميزنند: " عزيز باشد كسي كه به نام سرور = خداوند، مي آيد. (متي

رسول درباره عيسي مينويسد:

از اين جهت خدا نيز او را بغايت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جميع نامها است، بدو بخشيد. تا به نام عيسی هر زانويی
از آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است خم شود، و هر زبانی اقرار کند که عيسی مسيح، خداوند است برای تمجيد

 ). عيسي "سرور"است كه در معناي يوناني مي شود "كيريوس".١١ تا ٩ آيه ٢خدای پدر. (فيليپيان
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خداوند متعال و سرور ماست كه همه قدرت در آسمانها و زمين را در اختيار دارد. در عهد قديم به جاي نام خداوند از نام
"سرور" و يا "آقا" در اغلب أوقات استفاده شده است. تنها شاگردان عيسي با "سرور" به صورت دائمي در حال سخن بودند. و

). بعد از١٣ آيه ١٣عيسي به آنان فرمودند: شما مرا استاد و آقا می خوانيد و خوب می گوييد زيرا که چنين هستم.( يوحنا
). در نامه٢٨ آيه ٢٠رستاخيز عيسي شاگردانش به او دعا كردند و او را اينطور ناميدند: " آقاي من و خداي من. " (يوحنا

هاي رسولن و اعمال رسولن ما اين را مي بينيم كه آنها از عيسي به عنوان " سرور ما و يا آقاي ما" نام برده اند. منظور از
" سرور ما عيسي مسيح" همان "عيسي مسيح از جانب خداست"، ما به تو احترام مي گذاريم و به درگاه تو دعا مي كنيم و تو

زندگي ما را تعيين مي كني. پولوس رسول مي گويد: عيسي ناميست كه بالترين نامهاست و به معني، خدا/ يهوه نجات دهنده و
 ).٩ آيه ٢اوست سرور متعالي و قدرتمند. (فيليپيان

)١٨ آيه ٢٨پس عيسی پيش آمده، بديشان خطاب کرده، گفت، تمامی قدرت درآسمان و بر زمين به من داده شده است. (متي 

 در اعتقادات كليسايي آمده است كه عيسي خداي حقيقي و همچنين انسان حقيقي است.

در اعتقادنامه مسيحي معروف به ايمان نامه رسولن، داريم كه: من ايمان دارم به سرورما عيسي مسيح، ( تنها ) پسر خداوند،
كه به واسطه روح مقدس و از مريم باكره متولد شد...

و در ايمان نامه معروف به نيقيه نيز آمده: ما ايمان داريم به خداي يكتا، پدر قادر مطلق، آفريدگار آسمان و زمين و هر آنچه
پيدا و نا پيدا است. و به خداوند يكتا عيسي مسيح، پسر خداي يگانه و مولودي ازلي پدر، او خداست از خدا، نور از نور،

 خداي راستين از خداي راستين، كه زاده شده و آفريده نشده است. هم ذات با پدر است و از طريق او همه چيز هستي يافت.

دتلف لووده
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