
   دهندمی  شهادت بادت عخدمت کردن و از مراسم  درباری ایو مار  وسفی

 ۲۵ـ   ۱۸،   ۱متی 

تولّد عیسی مسیح چنین بود: مریم مادر او كه به  

آمده بود، قبل از آنكه به خانٔه شوهر  عقد یوسف در

یوسف كه  19 .القدس آبستن شدبرود به وسیلٔه روح 

خواست مریم را در پیش  مرد نیكوكاری بود و نمی

مردم رسوا كند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا 

در این فكر بود، كه فرشتٔه    وزهن یوسف20 .شود

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

پسر داوود، از بردن مریم به خانٔه خود   یوسف

القدس روح  نترس. زیرا آنچه در رحم اوست از

او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را  21 .است

یسی خواهی نامید؛ زیرا او قوم خود را از  ع

همه واقع شد  این22 «.هد دادگناهانشان رهایی خوا

به  تا آنچه خداوند به وسیلٔه نبی اعالم فرموده بود 

ای آبستن شده، پسری  باکره»23 :انجام برسد

خوانده  -یعنی خدا با ما -عمانوئیل  خواهد زایید كه

د و طبق  یوسف از خواب بیدار ش24 «.خواهد شد 

که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او  اّما تا زمانی25 .د آوردخداوند عمل نمود و مریم را به خانٔه خو دستور فرشتهٔ 

 .شد و كودک را عیسی نام نهادهمبستر ن

 

 

   روز نیو جشنواره بزرگ سکوالر ، سال نو ، ا سمسیکر نیاست! به دانوخ  دنفرزامثل  سمس یروز جشن کر یندوم

آشنا  ی، ممکن است امروز با شخص خاصود بر سا یکه جرات کرد امروز به کل هر کسیشود.    یم گرفته  هدیند یواقع

   مثل نیهمچن  یسیع زندگی  خیدر تار وسفیبود.  وسفی،  یسیع یناپدر, خصس نیپدرخوانده بود. ا  زیناو شود ، که  

  ینم   یحرف وسفیاز ما هرگز   در کل کتاب مقدس ،   .ردیگ  یکوچک م بسیاری یگاهیجا  سمس یکرجشن  روز یندوم

با  کترینزد یکماز  دیدارد. ما با  حیمس یسیع یدر زندگ یمهم ارینقش بس ،کردن در سکوت وسفیحال  نی. و با امیشنو

  سمسیرا از داستان کر وسفیانسان  شتری. بمیداشته باش یتر قینگاه دق دیما با  لیدل نی. به ام یآشنا شو   وسفینقش   نیا

  یم انهی به صورت مخفشود. چون او بعدا   توصیف می   ا یبه عنوان نامزد مشکوک مارآنجا  او در رای، ز اسندشن یم

 یدر آن زمان اکثر نامزدها م رایز داشت. یواقعا  اراده خوب وسفیطرح ،  نیدر ا یرا ترک کند. اما حت ا یخواست مار

را محکوم کند.   یمار   یقانون ریغاردارانه توانست ب ی م وسفینشان دهند. به عنوان مثال ،    متفاوت  اکنشوتوانستند 

است که او در   لیدل نیخواست! به هم یرا نم نیوسف ایشود. اما می سنگسار  دیبا  ا ی، مار هودیان مطابق قانون آن زم

او   بیترت نیو به ا .دیبا او بخواب نکهیرا ترک خواهد کرد بدون ا مریا فکر کرد ،  ،   یماند.     پس از مدت  ا یکنار مار

 یچقدر درد و رنج  طیشرا  نیکه ا  دیکرد! تصور کن  خانواده را حفظ  یآبرو نیداد و همچن  را نجات  ا یمار ی یندگز

شاد را با او   یقصد داشت خانواده ا نیرا دوست داشت و همچن ا ی. او حتما  مار داشت  به همراه او یست برایمی با  یبرا

 ا یروبرو شود که مار تیواقع نیسر و صدا با ا ید بمجبور بو زیاو ن لکهشدند ، ب ینقشه ها نه تنها خنث نیا تشکیل دهد.

او ظاهر شد که او   یبرا یفکر کرد ، فرشته ا نگونهیا  یرا تنها نگذاشت. وقت وسفیبود! اما خدا  یگریعاشق شخص د

  میفرشته نزد مر ی. وقتردیپذ یرا از جانب خدا م یجد هیانیب نیا وسفی،  رفیح هیچ بدون . آگاه کرد زیرا از همه چ 

,  با همان  حرفبدون جواب نداد، اما  وسفید "من انجام خواهد ش ی" برادیاو گفت: "همانطور که شما گفت شد ،  ظاهر

 انیجهان را به جهان یناج  یسی, عرفتاجازه گ میبودند! مر ی" خوبمیبود موافق است. آنها "ت رفتهیپذ ا ینقشه خدا که مار

چالش را که   نی، ا ا یدو محافظت کند! او مانند مار نیکودک از ا  زندگی ی اول یدر سالها  بودمجاز  وزفیبرساند. و 

و  ا یاو ماربعد به  آنکرد, بلکه از  یو پسرش را حفظ م ا ینه ماراو نه ت رد.  می پذی  انیجسورو داده است خدا  به ا

پس        كند.ب   فا یا راقابل , او احتماال    مجبور بود نقش یس یتولد ع کرد! در موقع   یفعال همراه م یفرزندش را با کمکها 

  های کار نیهمه ا .   گردد یباز م ا را به سمت ناصره کودک کمک کرد تا به مصر فرار کنند. او بعدا  آنه و  در  و به ما ا

بنیاد خود  زیبا مرگ و رستاخ  یسیع ی هستند  که  سا یاز کل یخوب ی الگو میو مر  وسفی در  سکوت  انجام داد.   وسفی

من   ی! براکرد یمها را از آنمراقبت   فیتکل وسفیت. و نداش وددر بدن خ  یسیجز حمل ع ی گرید فهیوظ  میمر .د همی د

دارد!  اجیاحت وسفی ک یو به  میمر  کیبه    یسا ی! کلندمی ده   حیمس یسیع یسا یاز کل یخوب ریتصو کی دو کارها  نی، ا

طبق عهد    !میرا در خودمان حمل کن یسیعاینکه جوز   م یکن یگرید  یکار دیاوقت نبا  ی،  گاهی سا یکل  کیما به عنوان 

  نیبه همار می دهیم. قر یسیع به سمت  مانیمساق خودمان یریجهت گ   نبنابری است.  حیخودش بدن مس سا ی، کل دیجد

کار است که ما آ    نیبه ما تعلق دارد. و ا زین وسفی فیدر ماست! اما تکل یسیع رای...ز  میهست سا یکل زیاست که ما ن لیدل



  است که  جهان نیدرا حیمس فهیوظ   یبه معنا  نی، ا یامروز یسا یکل نما به عنوا ی. برامیده یانجام م  نبا عشق فعاال

  نیساده ا  ی... به معنا  مانیتیها و  وهی، ب انیافراد گرسنه ، زندانکمک  یبراکار  نی، ا ۲۵ ی: طبق گفته متمیانجام ده

  اند دهینشن یسیکه هرگز از ع یافراد یبرا لیاست. و مخصوصا  اعالم کردن انج  ازمندیافراد ن ی همه   بهکمک کردن 

و    میهست ا یمثل مار قا  یات ما دقاوق یبعض. میباش نطوری هم  میتوان یبودند. ما هم م ی" خوبمی"ت وسفیو  ا ی. مارمی باشند

کار را با خوردن  نی. ما ام یده یکالم او انجام م دنیکار را با شن نیکند. ما ا ت یما را تقو یسیکه ع میده یفقط اجازه م

. ما آنچه را که  میهست  وسفی اوقات مثل  ی. بعضم یشو ک یاز بدن او شر یبخش  و   گاردر شام پرورد یسیبدن و خون ع

نکته جالب توجه است   نیا وسفیدر داستان  . میدهمی کار انجام  نیا ی. بدون کلمه و بدون تلخ م یدهمی است انجام مهم 

 نیعا  اواق   او   ا یدهد. آ یم صیخودش تشخ  یخواست خدا برا خود را به  یا یرو  یعیبه صورت طب وسفیکه چطور 

رسد که   ی... به نظر م ستین نطوریکل جهان خواهد بود؟" احتماال  ا یناج  یسیسخنان بزرگ را درک کرده بود: "که ع

. او  اوردیآن کار به دست ن یرا برا یزیاگر او چ  یکند ، حت یکودک کوچک با مادرش محافظت م نیاز ا اقعا  و   وسفی

آماده بود     وسفیجال  نی... با اکرده بود!   یخودش را کامال  خنث ی اما  نقشه خدا نقشه ها با خوشحال انجام داد.  را آن کار

کوچک را   یزیکند و چ  یکوچک را انتخاب م یدرک کرد که خداوند بچه ها  ا یکند. او مانند مار یرویخواست خدا را پ

از بدن  یجزئ زی. اما ما نمیستین وسف یو  ا یمن و شما مار   د؟ینیب یخود م ینقشه خدا را در زندگ ا یداند. آ یبا ارزش م

  ریدارد. در غ یبرنامه ا زیمن ن یشما و برا یمن کامال  مطمئن هستم که خدا برا لیدل نی! و به هممیتهس حیمس یسیع

داشتم که    هکنم چگون برنام انیب یگرید ییتوانم مثالها  یواقعا  م   یدر زندگ من. مینبود نجا یصورت امروز ما ا نیا

 نیم که برنامه  خدا بختر از تقشه من بود.  همچنکرد کرد. در اخر من هم درک  تیمتفاوت هدا  یبه گونه اخدا باالخره 

کار را انجام دادند ،   آنبا شجاعت   گرفتند. و   دیجد  فه یناگهان وظ   یچگونه  افرادکه شناسم  یم یاریبس ینمونه ها 

بحران  شناسم ، به عنوان مثال در یمرا  زیعز اریخانواده بس ک یمن . داد رییغآنها ت یکار کل زندگ نیاگر ا یحت

پسر  چند     آن .  رافتندیرا به خانه بردند و او را به عنوان فرزند خودشان پذ  یپسر کی دی، بدون شاک و ترد یپناهندگ

کار را  نیحال آنها ا نیاداده بود. و با  رییخانواده تغ یبرا    یکرد. و مطمئنا  کل زندگ یم یسال  در کنار آنها  زندگ

  یم وسفیپس از گذشت چند سال ،   ا ی. آمی کرد یثروت اندوز شانیتجربه برا نیه اک ند یگو یامروز م یکردند. و حت

  زیشک خود را ن دیبود. او با هم تجربه بد اوقت  یشده بود؟ مسلما  بعز یغن میو مرکودک  یسیعبا  یزندگ دیتواند بگو

کار  را انجام داد. و   نیاه و هم دید شرویایخدا را در  ینگفت ، او صدا یادیز زیچ  فوسیاگر  یداشته بشد. اما ، حت

کنم که چگونه   یتصور م ن. ماورد یرا نم ز این رویا اصورت هرگز  نیا ریدر غ رایساکت نبود ، ز شه ی مطمئنا  او هم

و    .رترید یلیخ  دیگفت ... و شا  زین گرانیاو آن را به د دیگفت ... شا  ا یبه مار    می دید  ش یا یکه در رو یزها یاو تمام چ 

    یروش زندگ نیونه او در آن زمان با تعجب شگفت زده گفت: »نقشه خدا با ما خوب بود!» در اکنم چگ یتصور م

از بهشت   یپنجره ا سمسی. در روز کرمیدار نجا یو سال نو در ا  سمسیکر نیاست که ما ب یا ژهیو اریبس   یالگو وسفی

چالش  . و اکنون ما با مینیبب ا یهمه دن یرا برا خدا زیشگفت انگ تنجا  حیمس یسیع قیاز طر م یشد. ما توانستما باز  یبرا

سال  یرا به جهان بآورد؟ برنامه من برا یسیع امیپ می توان ی. امسال چگونه ممیمان روبرو هست یمتفوت در زندگ یها 

خداوند   داشته باشد؟ برای تو متفاوت  اریبس یکن است که خدا نقشه امم ا یآ ست؟یمن چ  یو نقشه خدا برا  ست؟یچ  ۲۰۲۰

توانست بدون آنها برنامه  یما انسانها به ارمغان آورد. البته ، خدا م یرا برا یسینقش خاص داد تا ع میو به مر  وسفیبه 

   امیتواند پ یوش ، خدا مر نیخود شرکت کنند. به هم برنامهدو در  نیخواست که ا ینجات خود را انجام دهد. اما او م

خواهد از ما استفاده کند! من   ی. خدا ممیاو باش یخواست که ما صدا یمنتقل کند. اما او م انیبه جهان زیخود را بدون ما ن

کار     ک ی میستیمجبور ن شه یداد. و ما هم ی مکان و زمان را به ما نم نیصورت او ا نیا ریدر غ.   از آن مطمئن هستم

 نیا دی. شا م یده ی م تینفر اهم کیفقط به  است که ما  نیدهد ا ید به ما مکه خداون یا فه یوظ دی. شا میبزرگ انجام ده

و سال نو ،    در   سمسیکر نی، ب نجا یدر ا   ممکن است  ا ی. آمینجات ده یدیفرد را از ناام کی میتوان یباشد که م فهیوظ

  ا یرو کیقالب در  شه یخدا همکه  ست یالزم ن م؟یفکر کن استفاده کند ،  ندهیخواهد از ما در آ یخدا  ماینکه  مورد چگونه 

 یچه اتفاق میدان یواقعا  نم   دهد.  در آن لحظه ما   یما  قرار م یپا  شیپ فیوظ  کیاوقات خدا تنها  ی. بعضصحبت کند

در از جانب خدا  یسخت اریباشد که ما کار بس گونه نیممکن است ا نی. همچنرترید یلیخ  دیما افتاده است. اما ، شا  یبرا

و    میباش وسفیما مثل  دی. شا مینده صیجانب خدا تشخ  از فهیوظ  کیرا به عنوان  فهیوظ نیدر ابتدا ا دیشا یافت می کنیم.  

که خدا  مینیبب میتوان یشود. و م یکم کم برنامه خدا شفاف تر م ما ما افتاده است. ا یبرا یبد اریکه اتفاق بس میابتدا فکر کن

در   یت او به کسصور نیا ریشناخت. در غ یبعدا  آن را م دیبا  وسفی است که  نیچن قا  یدق دهد.  یبا ما کار م یبه خوب

 زیاز هر چ  شیاست که ب ی مهم اریبس تیشخص  وسفی،  یجنوب یکا یگفت. در آمر ینمچیزی خود  یاها یمورد رو

ه بر  کار را ک  یدگکه به سا  دیاحترام کن یادا یخواهند به کس یم وسفی قینهد. از طر یکارگر ساکت را ارج م یآبرو

 نیما قرار داده است؟ ما همچن یپا  یرو شیرا پ یا فهیوظ نیز خدا چنامرو ا ی.  آدهدشده است با سکوت انجام  لیاو تحم

  هدیه سا یه به کلک یاوقت در مورد منابع مال یکنند! برخ   یکلمه کمک مفتن گکه بدون   میافراد فکر کن نیبه ا میخواه یم

    .نیهستند! آم  وسفی مردم که مثل  نیا یخدا را شکر برا .نکمک فعاال قیاز طر زیاوقات ن یدهند. گاه یم
 


