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تولّد عیسی مسیح چنین بود :مریم مادر او كه به عقد یوسف
درآمده بود ،قبل از آنكه به خانهٔ شوهر برود به وسیلهٔ
روحالقدس آبستن شد. 19یوسف كه مرد نیكوكاری بود و
نمی خواست مریم را در پیش مردم رسوا كند ،تصمیم گرفت
مخفیانه از او جدا شود. 20یوسف هنوز در این فكر بود ،كه
فرشت ٔه خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت« :ای
یوسف پسر داوود ،از بردن مریم به خانهٔ خود نترس .زیرا
آنچه در رحم اوست از روحالقدس است. 21او پسری به
دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او
قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد»22 .اینهمه
واقع شد تا آنچه خداوند به وسیلهٔ نبی اعالم فرموده بود به
انجام برسد23« :باکرهای آبستن شده ،پسری خواهد زایید
كه عمانوئیل -یعنی خدا با ما -خوانده خواهد شد»24 .یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشت ٔه خداوند عمل نمود
و مریم را به خانهٔ خود آورد. 25ا ّما تا زمانی که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد ،با او همبستر نشد و كودک را عیسی
نام نهاد.

در هنکام تولد پسر خدا هیچ کرداری به شانس واگذار نشده بود .همه چیز دقیقا طبق نقشه خدا اتفاق افتده بود .بنابراین
فرشتگان بارها و بارها در نقاط مهم آمدند تا بتوانند همه چیز را به مردم توضیح دهند .با مثال خداوند چوپانان و ستارشنسان را
فرستاد تا آنها عیسی را پیدا کنند .حتی نام عیسی هم اتفاقی نبود" .عیسی" به معنای "خدا نجات می دهد" است .به نام عیسی هر
آنچه عیسی خواهد انجام داد ،قرار داده بود :در همین نام عیسی دو تا نکته مهم است :اول خدایی که از ابتدا آنجا بوده و برای
همیشه خواهد بود و در مرحله دوم  ،که این خدا از طریق عیسی نجات خواهد داد .عیسی باید دنیا را نجات دهد .به همین دلیل
عیسی آمد "خدا نجات می دهد"  .خدا با نام عیسی می خواهد به ما نشان دهد که هدف عیسی چیست .عیسی فقط ما انسانها را
نجات نمی داد .او همچنین نجات ما شخصا است! نام او فراتر از یک نماد است .نام او هویت او است .نام عیسی مقام او ،کردار
او و ارزش او را توصیف می کند  -هر کسی که نام او را شنیده است باید بداند :این منجی جهان است! به همین دلیل بسیار مهم
است که ما درک می کنیم که عیسی همیشه این دو معنا را برای ما دارد :اول  ،خدا در میان ما است .و دوم :خداوند ما را نجات
می دهد  ....و این عیسی به ما قول داده است که تا پایان دنیا شخصا با ما خواهد بود .خون او  ،که برای ما می ریزد  ،ما را با
خدا ارتباط می دهد .نامی که هنگام تعمید در روی سر ما نهاده شده بود نیز همین ارتباط مستقیم با خدا نشان داد .و وقتی روزی
در برابر خدا می ایستم  ،پس نمی خواهم چیزی جز عیسی را بدانم .اسم او باید روی من باشد .آمین

