
 

 

SERMON ON THE SAINT JOSEPH 
SUNDAY AFTER CHRISTMAS 29/12/2019 

   
  

 قدیس یوسف  دربارۀ موعظه
  29/12/2019 کریسمس از بعد یکشنبه

        
 آنها میان در .دارد می گرامی را خداوند تولد با مرتبط قدیسین سایر کلیسا ، کریسمس از پس یکشنبه روز در

.( است" متعهد" وی عناوین از یکی) است شد،( نامزد) متعهد متبارک باکره مریم به که مردی ، قدیس یوسف
 انجیل از .بود بیوه فرزند شش با وی شود می گفته .بود شده ساکن ناصره در که بود لحم بیت از نجاری او

 وی دختران به همچنین انجیل13 .(55:  متی) یهودا و سیمون ، یوشع ، یعقوب :دانیم می را او پسران نام
 همسر) سالومه و مریم آنها نام که دانیم می سنت از ما.(56  آیه) است نشده ذکر نامشان که کند می اشاره
 جشن برای که بود پرهیزگار و عابد مردی یوسف قدیس .است( یوحنا و یعقوب قدیس رسوالن مادر و زبدی
 قدیس رهبری به معبد کاهنان ، سفرها این از یکی طی در .کرد می عبادت اورشلیم معبد در ، بزرگ های
 .سپردند یوسف پیر به القدس روح هدایت با را متبارک باکره مریم( دهنده تعمید یحیی قدیس پدر) زکریا
 ، زمان آن رسم پیرو .شدند نامزد آنها و گرفت قرار وی حمایت تحت که داشت سال 15 تنها متبارک باکره
  .کرد زندگی ترسی خدا و نماز در و رفت ناصره به یوسف قدیس همراه متبارک باکره

   
 او که کرد دریافت فرشته از را پیام این متبارک باکره مریم ،:1) 26-(38  دانیم می لوقا انجیل از که همانطور

 می خدا پسر مادر او که این) خود فروتنی و پاکدامنی با او .شد خواهد آبستن القدس روح توسط را پسری
 او حاملگی، عالئم پیشرفت با و ماه چند گذشت از پس .نکرد فاش یوسف قدیس به را موضوع این ،( شود
 که دانست نمی ، او با زناشویی رابطه هیچ نداشتن دلیل به قدیس یوسف .شد شدیدی شک وسوسه دچار

 متبارک باکره مریم بودن باکره بر گواهی او تأمل! بیاندیشد باید چه ، است باردار او که واقعیت این مورد در
 به .بود عیسی ما خداوند و تئوتوکوس دو هر مقدس حامی و او، پاکی و خلوص حافظ یوسف قدیس .است

 که حالی در .است نشده محسوب او همسر هرگز و ، است گرفته قرار تکریم مورد كلیسا توسط او ترتیب این
 ، داود پسر ، یوسف ای: "گفت او به خداوند جانب از ای فرشته ، کرد می فکر اینها همه این درمورد هنوز او
 پسری او و . .است القدس روح از است، گرفته قرار وی در آنچه که زیرا مترس، مریم خویش زن گرفتن از

 متی«) رهانید خواهد گناهانشان از را خویش امت او که زیرا نهاد، خواهی عیسی را او نام و ، زایید خواهد
 واگذار او به خدا که را مأموریتی و رسالت یوسف قدیس سرانجام که است فرشته سخنان این از:1 20-.(21 

 خدا جانب از را پیام این .باشد او محافظ و نگهبان همیشه و بایستد باکره مریم کنار در که فهمید ، بود کرده
 مسئولیت فرمانبرداری و محبت با یوسف قدیس .پذیرفت او خواست به احترام و سرسپردگی و تواضع با

  .گرفت عهده بر را ما خداوند و متبارک باکره
   

 به جامعه نظر از وی که آنجایی از .است بوده معنادار چقدر حمایت این که باشید داشته توجه است مهم
 این که کرد، می محافظت سنگسار از را فرزند و مادر ، شد می گرفته نظر در متبارک باکره شوهر عنوان

 ناصری بین در کسی چه) بود شده اعالم موسی شریعت توسط که بود زناشویی از خارج حاملگی مجازات
 قدیس ، شد صادر رم توسط امپراطوری سرشماری فرمان که هنگامی( . کرد؟ می باور را امر حقیقت ها

 منجی تولد شب در .شد متقبل بود، زایمان به نزدیک که ، باکره مریم با را لحم بیت به طوالنی سفر یوسف
 توسط الهی نوزاد که هنگامی .بماند شب یک تا گیرد پناه غار یک در حتی که داد ترتیب یوسف قدیس ما،

 هنگامی و .کرد مراقبت مقدس خانواده از مصر در ایمنی به آنها بردن با وی ، شد مرگ به تهدید هیرودیس
 به عشق با اینها همه .کرد تأمین آنها نیازهای از مراقبت برای را الزم منابع و کار او بازگشتند، ناصره به که

 در یوسف قدیس از که باری آخرین .شد انجام خدا خواست از اطاعت و ایمان با ، ما خداوند و متبارک باکره
 دوازده عیسی زمان آن در) است اورشلیم معبد از آنها بازدید هنگام ، است شده ذکر مقدس های انجیل
 و کرد تمام را خود رسالت یوسف قدیس ، این از پس چندی که گوید می ما به مقدس سنت.( داشت سال
  .داد تحویل خدا به را خود روح



 

 

       
 .کرد مقابله آمیز صلح روشی با زا استرس شرایط این همه با وی .است مردانگی الگوی یک یوسف قدیس

 با او .نداد نشان واکنش عصبانیت با ، بود افتاده اتفاق آنچه از بود غافل و شد حامله متبارک باکره وقتی او
 این او .شد متقبل مصر به بردن پناه برای دوباره سپس و لحم بیت به ناصره از را طوالنی سفر میل کمال

  .شد می هدایت خدا خواست از اطاعت و فروتنی با فقط او! بیشتر خیلی و ، داد انجام را کار
   

  .دارد می گرامی را تئوتوکوس به متعهد ، صالح یوسف قدیس خاطره و یاد ساله هر کلیسا دلیل همین به
   

 مطابق مسئولیت بار یا دشواری هرگونه انجام برای او تمایل و گذشتگی خود از مالحظه، از ما همه که باشد
   .آمین .کنیم تقلید خدا خواست با
   
  سوتیریوس پیسیدیه، متروپولیتن ~

 

 
   


