
 

 

 ۲۴ـ۱۸، ۱متی 

 

تولّد عیسی مسیح چنین بود: مریم مادر او كه به عقد یوسف  

درآمده بود، قبل از آنكه به خانٔه شوهر برود به وسیلٔه  

یوسف كه مرد نیكوكاری بود و  19 .القدس آبستن شدروح

خواست مریم را در پیش مردم رسوا كند، تصمیم گرفت  نمی

یوسف هنوز در این فكر بود، كه  20 .از او جدا شود مخفیانه

فرشتٔه خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: »ای  

یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانٔه خود نترس. زیرا 

او پسری به  21 .القدس استآنچه در رحم اوست از روح

دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او 

همه  این22 «.را از گناهانشان رهایی خواهد دادقوم خود 

واقع شد تا آنچه خداوند به وسیلٔه نبی اعالم فرموده بود به  

ای آبستن شده، پسری خواهد زایید  باکره»23 :انجام برسد

مود  یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشتٔه خداوند عمل ن24 «.خوانده خواهد شد  -یعنی خدا با ما -عمانوئیل  كه

که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و كودک را عیسی  اّما تا زمانی25 .و مریم را به خانٔه خود آورد

 .نام نهاد
 

 

  نیطبق نقشه خدا اتفاق   افتده بود. بنابرا قا  یدق ز یبه شانس واگذار نشده بود. همه چ یکردار  چیدر هنکام تولد پسر خدا ه  

خداوند چوپانان و ستارشنسان را   با مثالدهند.  حیرا به مردم توض ز یفرشتگان بارها و بارها در نقاط مهم آمدند تا بتوانند همه چ

هر   یسیدهد" است.  به نام ع ی"خدا نجات م ی" به معنایسینبود. "ع یهم اتفاق یسینام ع یکنند. حت دا یرا پ یسیتا آنها ع فرستاد

  یکه از ابتدا آنجا بوده و برا ییاول خدانام عیسی دو تا نکته مهم است:    در همیننجام داد،  قرار داده بود:  خواهد ا یسیآنچه ع

  لیدل  نیرا نجات دهد. به هم ای دن دی با یسینجات خواهد داد. ع یسیع قیخدا از طر  نیخواهد بود و در مرحله دوم ، که ا شهیهم

فقط ما انسانها را   یسی. عستیچ یسیخواهد به ما نشان دهد که هدف ع یم  یسیدهد"  . خدا با نام ع ی آمد "خدا نجات م یسیع

مقام او، کردار   یسیاست. نام ع  او   تینماد است. نام او هو  ک ینجات ما شخصا  است! نام او فراتر از  نیداد. او همچن ینجات نم

مهم   ار یبس  لیدل  نیجهان است! به هم یمنج نیبداند: ا دیاست با  دهیرا شن که نام او  یهر کس  -کند  یم فیاو  و ارزش او را توص

را نجات   اما است. و دوم: خداوند م انیما دارد: اول ، خدا در م یدو معنا را برا نیا شهیهم یسیکه  ع میکن یاست که ما درک م

، ما را با    زدیر  یما م یشخصا  با ما خواهد بود.   خون او ، که برا ایدن ان یبه ما قول داده است که تا پا یسیع نیدهد .... و ا یم

 یروز  ی. و وقتبا خدا نشان داد میارتباط مستق نیهم ز یسر ما نهاده شده بود ن یدر رو دیکه هنگام تعم ی نامدهد.   یخدا ارتباط م

 ن یمن  باشد. آم یرو دیرا بدانم. اسم او با یسیجز ع یز یخواهم چ ی، پس نم ستمیا  یخدا م ابر در بر 


