
باشد؟چگونه ممکن است خدا دارای فرزند 



افرادی هستند که اعتقاد دارند میلیون 

مردم در یونان .  ها خدا وجود دارد

باستان دارای چنین اعتقادی بودند و 

امروزه مورمون ها را می بینیم که 
.چنین اعتقادی دارند

مسیحیانی که کتاب مقدس را باور 

دارند، به طور کامل این ادعا را رد می 

این افراد اعتقاد دارند که منجی . کنند

وعده داده شده پسر خدا خوانده می 

منظور آنها از پسر خدا بودن . شود
؟چیست؟ چرا آنها چنین اعتقادی دارند



دلیل اعتقاد آنها این می باشد که پیامبرانی که قبل از به دنیا آمدن 

مسیح زندگی می کردند، اعالم کرده بودند که مسیح وعده داده 

را نوشته ٢داوود نبی مزمور شماره . شده پسر خدا خواهد بود

شما خواهید .( اینجا را کلیک کنید٢خواندن مزموربرای . ) است

هنگامی که جبرئیل به . دید که این مزمور در مورد مسیح می باشد

تو آبستن خواهی شد و پسری » : مریم ظاهر می شود می گوید

او بزرگ خواهد . خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد

-٣٢لوقا انجیل )« . بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد

پس از . این کودک هم کامال بشر و هم کامال خدا می باشد( ١: ٣١

آیا به » : گذشت سی سال از تولد عیسی، او به شخصی می گوید

ای آقا، کیست تا به او » : پسر خدا ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد

تو او را دیده ای و او همان » : عیسی به او گفت«ایمان آورم؟
.کسی است که اکنون با تو سخن می گوید

(٩: ٣٥-٣٧یوحنا انجیل )



اعتقاد مسیحیان همواره بر این بوده 

است که خدا به صورت سه شخص که 

یک خدا . هم رتبه هستند وجود دارد

وجود دارد، اما سه شخص هستند که 

پدرخدا . خدای واحد را تشکیل می دهند

می باشد،  پسر خدا می باشد و روح 

. القدس خدا می باشد



اکنون ببینیم کلمه پسر را چگونه به کار می 

هنگامی که از دوست مراکشی من پرسیده . بریم

اهل » می شود اهل کجا است، او نمی گوید 

فرزند » :است، در عوض می گوید« مراکش

» : یا مثال فردی که می گوید« مراکش است

منظور دوست من این است « فرزند تونس است

که مراکشی می باشد و دارای خصوصیات 

بنابراین وقتی کتاب مقدس می . مراکشی است

گوید عیسی پسر خداست، مفهوم آن این است که 

عیسی ویژگی ها و خصوصیات خدا را دارا می 

باشد و این بدان معنی است که او واقعا خدا می 

بنابراین عبارت پسر خدا نشان دهنده این . باشد
.است که عیسی هم مرتبه با خدا می باشد



: ما قادر به درک تثلیث نیستیم، اما آنچه که می دانیم این است

پیامبران، عیسی و رسوالنش همواره تثلیث را به ما آموخته اند و 
.به همین دلیل است که ما مسیحیان به تثلیث اعتقاد داریم


