
میریام خادم خداوند

۲۰۲۱ دسامبر ۵پیغام 
 ۳۸ تا ۲۶ آیه ۱ و لوقا فصل ۱۷ تا ۱ آیه ۱متی فصل 

قبل از شروع، می خواهم در مورد تبلت های ترجمه بدانید.
اگر مشکل دارید، دیوید یا نولیانی می توانند همین االن به شما کمک کنند.

دستاتو باال ببر لطفا
یا فقط بلند شو و برو ببینشون.

همانطور که من موعظه می کنم، وعظ خود را می خوانم و روی هر جمله کلیک می کنم.
 زبان مختلف روی تبلت ها ظاهر می شوند.۱۲کلماتی که من به زبان انگلیسی می گویم به 

امیدوارم این یک برکت برای شما باشد.

مقدمه وعظ
برای پیغام امروز، ما قصد داریم به دو قسمت از کتاب مقدس در مورد تولد عیسی نگاه کنیم.

ما به لوقا فصل یک نگاه خواهیم کرد تا ببینیم فرشته جبرئیل به مریم چه گفت.
اما ابتدا می خواهم از متی فصل یک برای شما بخوانم.

این فهرستی از چهل و پنج اجداد عیسی است.
ما فهرست هایی از این دست را شجره نامه می نامیم.

متی این فهرست را به خوانندگان خود می دهد تا نشان دهد که عیسی از نسل داوود پادشاه بوده است.
این مهم است، زیرا بسیاری از پیشگویی های عهد عتیق در مورد نسل داوود صحبت می کردند که وعده های خدا را برای قوم

خود محقق می کرد.

نام های شگفت انگیزی نیز در این لیست وجود دارد.
االن میرم بخونمش

طوالنی است، با نام هایی که تلفظ آنها سخت است.
اما همه چیز در کالم خدا مهم است.

پس اکنون لطفاً گوش و قلب خود را به کالم خدا باز کنید.

۱۷ تا ۱متی فصل آیه 
 کتاب شجره نامه عیسی مسیح، پسر داود، پسر ابراهیم.۱
 ابراهیم پدر اسحاق و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادرانش بود.۲
 و یهودا پدر فارص و زراح توسط تامار و فارص پدر حصرون و حصرون پدر رام.۳

       One Voice Fellowship       1



 و رام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نحشون و نحشون پدر سالمون،۴
 و سالمون پدر بوعز از راحاب و بوعز پدر عوبید از روت و عوبید پدر یسی.۵
 و یسی پدر داود پادشاه. و داوود پدر سلیمان از زن اوریا بود،۶
 و سلیمان پدر رحبعام و رحبعام پدر ابیا و ابیا پدر آساف،۷
 و آساف پدر یهوشافاط و یهوشافاط پدر یورام و یورام پدر عزیا،۸
 و عزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز پدر حزقیا،۹

 و حزقیا پدر منسی و منسی پدر عاموس و عاموس پدر یوشیا،۱۰
 و یوشیا پدر یكنیا و برادرانش در هنگام تبعید به بابل.۱۱
 و پس از تبعید به بابل: یكنیا پدر َشلطیل بود و َشلطئیل پدر زروبابل،۱۲
 و زروبابل پدر ابیود و ابیود پدر الیاقیم و الیاقیم پدر عزور،۱۳
 و عزور پدر صادوق و صادوق پدر اخیم و اخیم پدر الیود،۱۴
 و الیود پدر االزار و االزار پدر متان و متان پدر یعقوب،۱۵
 و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم که عیسی از او زاده شد که مسیح نامیده می شود.۱۶
 تمام کسانی که در باال ذکر شدند شامل چهارده نسل از ابراهیم تا داوود، چهارده نسل از داوود تا تبعید بابلی، و چهارده نسل از۱۷

تبعید بابلی به مسیحا می شوند.

 را می خوانیم:۸ آیه ۴۰با هم اشعیا باب 
چمن ها پژمرده می شوند ، گل ها محو می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواهد ماند.

لطفاً با من دعا کنید
آی پدر آسمانی، وقتی داستان کریسمس را می خوانیم از فروتنی پسرت شگفت زده می شویم.

ما عشق بی نظیر نجات دهنده خود را می بینیم که برای نجات ما از گناه و شرم محکوم به مرگ شد.
روح القدس، قلب و ذهن ما را باز کن تا امروز بیشتر از عیسی به ما نشان دهیم.

ما در نام او دعا می کنیم.
آمین

در اینجا نکته اصلی یا ایده بزرگ خطبه امروز است.
ایده بزرگ: خداوند از افراد شکسته برای انجام کارهای بزرگ استفاده می کند

همانطور که در قسمتی که خواندم دیدید، عیسی از نسل داوود پادشاه است.
عیسی نیز از نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب است.

خداوند به ابراهیم وعده داد که از هر قبیله، زبان و قوم فرزندانی خواهد داشت.
و عیسی آمد تا به این وعده عمل کند.

تولد عیسی باعث گسترش جهانی قوم خدا در فراسوی اسرائیل شد.

اما شگفت انگیزترین چیز در فهرست متی زنانی است که در آن حضور دارند.
یک شجره نامه یهودی معموالً شامل مردان و فقط مردان می شود.

با این حال، پنج زن در لیست متیو وجود دارد.
البته میریام مادر عیسی است.
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 سال پیش میریام تلفظ شده است.۲۰۰۰ما به انگلیسی او را مری صدا می کنیم، اما نام او 
میریام یک زن بسیار محترم و محترم است.

تا دقایقی دیگر درباره او بیشتر صحبت خواهیم کرد.
چهار زن دیگر تعجب آور هستند چون منعکس کننده اعتبار عیسی مسیح نیستند.

معموالً افراد برای اینکه خود را زیبا جلوه دهند به اجداد خود اشاره می کنند.
در این نمودار می بینید که اولین امپراتور ژاپن ظاهراً از نوادگان خدایان بوده است.

مردم ژاپن می گویند که مادربزرگ امپراتور آماتراسو، الهه خورشید بوده است.
به همین دلیل است که پرچم ژاپن برای احترام به آماتراسو یک خورشید بر روی آن نصب شده است.

امپراتوران ژاپن با نشان دادن اینکه از نوادگان آماتراسو، الهه خورشید هستند، مدعی شرافت و مشروعیت شدند.

از سوی دیگر،عیسی از نسل تامار، رحاب،روت وبئتشبع است.
اجازه دهید به شما بگویم چرا این تعجب آور است.

شوهر اول تامار قبل از بچه دار شدن مرد.
شوهر دومش و همچنین پدرشوهرش با او بدرفتاری کردند.

او سرانجام با فریب و تظاهر به روسپی باردار شد.
اگر داستان او را بخوانید متوجه خواهید شد که چگونه با او بدرفتاری شده و چرا چنین کاری انجام داده است.

رحاب در شهر اریحا روسپی بود.
اما او به یک خدای حقیقی ایمان آورد و به قوم خدا کمک کرد.

رحاب زنی با گذشته بد بود که قهرمان شد.
بئتشبع مادر سلیمان پادشاه بود، اما در اثر گناه و رسوایی باردار شد.

داوود بئتشبع را گرفت و با او زنا کرد.
سپس داوود شوهرش اوریا را به قتل رساند.

روت داستان شرم آور ندارد، اما او داستان دشواری داشت.
او بیوه بود و اهل موآب بود.

شجره نامه متی به ما یادآوری می کند که داوود پادشاه، بزرگترین پادشاه تاریخ اسرائیل، یک مادربزرگ غیریهودی داشت.
در واقع هیچ یک از این زنان یهودی نبودند.

باثشبا ممکن است یهودی بوده باشد، اما با ازدواج با اوریا هیتی، او قانوناً غیریهودی شد.

پس چرا متی این چهار زن را در شجره نامه عیسی پسر خدا گنجانده است؟
متی می توانست معتبرترین زنان عهد عتیق مانند سارا، ربکا و راحیل را شامل شود.

آنها همسران ابراهیم، اسحاق و یعقوب بودند.
چرا آنها به جای چهار غیریهودی با داستان های مشکل دار در فهرست متی قرار نمی گیرند؟

و چرا متی شامل پادشاهانی مانند منسی، شریرترین پادشاه تاریخ یهود شد؟
زیرا عیسی برای افراد کامل با داستان های کامل نیامده است.

 این را به یوسف گفت.۲۱ آیه ۱فرشته جبرئیل در متی فصل 
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»و او صاحب پسری خواهد شد و نام او را عیسی خواهی گذاشت، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد.«

نام عیسی یا یشوع به معنای ”یهوه نجات می دهد” است.
این به این معنی نیست که ”یهوه به افرادی که اکثراً خوب هستند کمک می کند.”

یشوع به این معنی نیست که ”یهوه مردم خوب را برکت می دهد.”
یشوع به معنای ”یهوه انسانهای بدی را که گناه می کنند نجات می دهد، زیرا آنها نمی توانند خود را نجات دهند.”

خدای پدر می توانست روح القدس را بفرستد تا یک شاهزاده خانم ثروتمند را به پسر خدا باردار کند.
عیسی می توانست هر زن روی زمین را به عنوان مادر خود انتخاب کند.

او می توانست در یک قصر یا قلعه به دنیا بیاید.
در عوض، عیسی از یک دختر نوجوان فقیر و مجرد در اصطبلی قرضی در کنار حیوانات مزرعه به دنیا آمد.

عیسی می خواست اینگونه متولد شود.
عیسی زندگی خود را بر روی زمین با سواالتی در مورد پیشینه خود آغاز کرد.

و عیسی بر روی صلیب مرد، شرم آورترین مرگی که رومیان می توانستند اختراع کنند.

داستان های شرم آور مردان و زنان در شجره نامه عیسی به ما یادآوری می کند که عیسی برای افرادی مانند ما مرد.
گذشته شرم آور دارم

داستان من قسمت هایی دارد که می خواهم پنهان کنم و فراموش کنم.
شما هم انجام می دهید.

عیسی از داستان شما نمی ترسد.
عیسی شما را به خاطر شرمندگی رد نمی کند.

در عوض، شرم شما دلیل آمدن او به زمین است.
پاک کردن شرم ما دلیل مرگ او بود.

 می یابیم گوش دهید.۲ آیه ۱۲به آنچه در عبرانیان فصل 
»و به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می گرداند چشم بدوزیم، چون او به خاطر شادی ای که در انتظارش بود

متحمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است .«

عیسی از شرم متنفر است.
عیسی مرد تا شرمندگی من و تو را بکشد.

 همچنین می گوید که عیسی ”صلیب را تحمل کرد” به دلیل ”شادی که پیش روی او بود”.۲ آیه ۱۲عبرانیان فصل 
میدونی اون شادی چی بود؟

آیا می دانید چه شادی می تواند به اندازه کافی قدرتمند باشد که عیسی را بر روی صلیب نگه دارد؟
عیسی صلیب را تحمل کرد و با کمال میل جانفشانی کرد.

چرا؟
زیرا شما »شادی که در برابر او قرار داده شد« هستید.

درست است.
تو حتی با گذشته سخت و شرم و گناهت.

بله، زمانی که عیسی روی صلیب بود، شما شادی در ذهن او بودید.
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این میخ ها نبودند که عیسی را روی صلیب نگه داشتند.
این عشق او به تو بود.

تعهد او به شستن گناه و شرمندگی شما.
سپس، پس از نجات شما، عیسی شروع به نوشتن فصل های جدید در داستان های دشوار ما می کند.

فصل های جدیدی که برای او شکوه و عظمت به ارمغان می آورد زیرا نور او در مکان های تاریک درخشان ترین می درخشد.
(E. Lohmeyerیکی از نویسندگان این را گفت: ”راه خدا اغلب راه میانبری  است که وعده او از طریق آن محقق می شود.” )

ما نباید از یافتن مسیرهای میان بر و داستان های شرم آور در شجره نامه عیسی تعجب کنیم.
هیچ کس در آن لیست »داستان عادی« نداشت.

هیچ »داستان عادی« وجود ندارد.
همه ما در زندگی خود شکستگی ها و مسیرهای انحرافی داریم.

بنابراین، ما نباید تعجب کنیم که عیسی در شرایط غیرعادی به دنیا آمد.
این بخش مهمی از داستان نجات است.

خدا می توانست زن دیگری را به عنوان مادر عیسی انتخاب کند.
کسی که متاهل، یا ثروتمند یا مهم بود.

اما اگر عیسی بدون رسوایی و شرم به دنیا بیاید، ما که شرمنده هستیم ممکن است از آمدن نزد او بترسیم.
شرم و رسوایی در آغاز و پایان زندگی عیسی وجود دارد.

و این باعث می شود که او برای همه ما منجی دلسوز و مؤثر باشد.

 شروع می شود نگاه کنیم.۲۶حال بیایید به فصل اول انجیل لوقا که از آیه 
۲۷ تا ۲۶ آیه ۱لوقا فصل 

 در ماه ششم بارداری الیزابت، خداوند فرشته جبرئیل را به ناصره، روستایی در جلیل، فرستاد.۲۶
 به باکره ای به نام مریم. او با مردی به نام یوسف که از نوادگان داوود پادشاه بود نامزد کرد.۲۷

الیزابت دختر عموی بزرگتر میریام است.
الیزابت خیلی بزرگتر است.

او دیگر نمی توانست بچه دار شود.
اما خدا در زندگی او معجزه کرد و پسری به او داد که یحیی تعمید دهنده بود.

 به ما می گوید که مریم )یا مریم( باکره بود.۲۷آیه 
او با یوسف نامزد بود، اما آنها هنوز ازدواج نکرده بودند.

و یوسف از نسل داوود پادشاه است.
این را در شجره نامه حضرت عیسی چند دقیقه پیش دیدیم.

حال بخوانیم که جبرئیل به مریم چه گفت.

 ۳۳ تا ۲۸ آیه ۱لوقا  لوقا فصل 
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 جبرئیل بر او ظاهر شد و گفت: »درود بر ای بانوی عزیز! خداوند با شماست!«۲۸
 مریم گیج و پریشان سعی کرد فکر کند که منظور فرشته چیست.۲۹
 فرشته به او گفت: »ای مریم نترس، زیرا تو نزد خدا فیض یافتی!۳۰
 باردار می شوی و پسری به دنیا می آوری و نام او را عیسی می گذاری.۳۱
 او بسیار بزرگ خواهد بود و پسر اعلی نامیده خواهد شد. یهوه خدا تخت جدش داود را به او خواهد داد.۳۲
 و او برای همیشه بر اسرائیل سلطنت خواهد کرد. پادشاهی او هرگز پایان نخواهد یافت!«۳۳

وای.
می توانم بفهمم که چرا میریام گیج و آشفته بود.

دیدن یک فرشته سورپرایز بزرگی خواهد بود، درست است؟
همچنین جبرئیل می گوید که مریم زن مورد عالقه ای است.

”خداوند با شماست!” مری می داند که او خاص نیست.
چرا این فرشته اینقدر با افتخار با او صحبت می کند؟

زیرا خداوند او را برای یک هدف بسیار بزرگ انتخاب کرد.
مریم مورد لطف و افتخار خداوند قرار می گیرد.

اما میریام بی گناه نیست.

 گوش دهید: ۱۲ تا ۱۰ آیه ۳به رومیان فصل 
 همانطور که کتاب مقدس می گوید: ”هیچ کس عادل نیست، حتی یک نفر.۱۰
 هیچ کس واقعاً عاقل نیست. هیچکس به دنبال خدا نیست۱۱
 همه رویگردان شدند. همه بی فایده شده اند هیچ کس کار خوبی نمی کند، حتی یک نفر.«۱۲

میریام کامل نیست.
اما پسر خدا کامل و بی گناه، نه ماه را در شکم او زندگی کرد.

میریام زن خوبی بود.
اما او یک قدیس نیست.

جبرئیل میریام را ”بزرگ” نمی خواند.
او او را ”زن مورد عالقه” می نامد زیرا عیسی پسر بزرگ خدا او را به عنوان مادر خود انتخاب کرده است.

وقتی این داستان را می خوانیم، تمرکز ما باید روی خدا باشد که از مردم عادی برای انجام کارهای خارق العاده استفاده می کند.
اگر یک هفته این را روی میز طبقه پایین در شام ببینید، می گویید: ”وای، چه بشقاب زیبایی!”

خیر
بشقاب برای حمل غذای خاص وجود دارد.

به روشی مشابه، جبرئیل از ما می خواهد که بر عیسی تمرکز کنیم که »بسیار بزرگ است و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد«.
خداوند تاج و تخت داوود را به او خواهد داد و عیسی به عنوان پادشاه جهان برای همیشه سلطنت خواهد کرد.

میریام با شنیدن همه اینها مطمئناً مات و مبهوت شد.
تصور می کنم سخنان درباره بزرگ بودن و پادشاه بودن عیسی برای او گیج کننده بود.

اما شاید گیج کننده ترین قسمت آن چیزی بود که جبرئیل در مورد بچه دار شدنش گفت.
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هر نوزادی، حتی یک نوزاد عادی انسان، برای او غیرممکن خواهد بود.
بیایید ببینیم که مریم چگونه به سخنان جبرئیل پاسخ می دهد.

 ۳۸ تا ۳۴ آیه ۱لوقا فصل 
 مریم از فرشته پرسید: »اما چگونه ممکن است این اتفاق بیفتد؟ من یک باکره هستم.”۳۴
 فرشته پاسخ داد: »روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خداوند متعال تو را تحت الشعاع قرار خواهد داد. پس نوزادی۳۵

که به دنیا خواهد آمد مقدس خواهد بود و پسر خدا نامیده خواهد شد.
 از این گذشته، الیزابت خویشاوند شما در دوران پیری باردار شده است! مردم می گفتند نازا است، اما پسری باردار شده و۳۶

اکنون در ماه ششم است.
 زیرا کالم خدا هرگز از بین نخواهد رفت.«۳۷

 سوال بسیار معقولی می پرسد.۳۴مریم در آیه 
او نمی گوید، ”من شما را باور نمی کنم.”

میریام می پرسد ”چطور ممکن است این اتفاق بیفتد؟”
او متوجه نمی شود، بنابراین اطالعات بیشتری می خواهد.

جبرئیل به او می گوید که روح القدس، سومین عضو تثلیث، بر او خواهد آمد و بر او قرار خواهد گرفت.
ما دقیقاً نمی دانیم روح القدس چگونه این کار را انجام داد.

شاید برای شما سخت است که باور کنید که خدا می تواند این کار را انجام دهد.
اما به یاد داشته باشید که خداوند آدم را از خاک و خاک آفرید.

روح القدس بر خاک آمد و آدم زنده شد.
اگر خدا بتواند این کار را بکند، باردار کردن میریام کار سختی نیست.

 می گوید: ”زیرا کالم خدا هرگز شکست نخواهد خورد.”۳۷آیه 
این به ما یادآوری می کند که خداوند به سارا و ابراهیم گفت.

 وعده داد که سارا بچه دار خواهد شد.۱۸خدا در پیدایش 
 ساله بود و هرگز باردار نشده بود.۱۰۰اما سارا تقریباً 

خدا به او گفت: آیا چیزی برای خداوند خیلی سخت است؟
خدا و جبرئیل به سارا و میریام توضیح نمی دهند که دقیقا چگونه این حاملگی های معجزه آسا اتفاق می افتد.

خدا از ما نمی خواهد که راه های او را بفهمیم.
او از ما می خواهد که به قول او اعتماد کنیم.

دوستان من وقتی خدا شما را به انجام کاری که نمیفهمید دعوت می کند چگونه پاسخ می دهید؟
اگر خدا شما را به انجام کاری که واقعا سخت خواهد بود هدایت کند چه؟

چیزی که مردم به خاطر آن از شما انتقاد خواهند کرد.
وقتی نیاز به انجام کاری شرم آور، سخت و گیج کننده دارید، اعتماد به خدا سخت است.

 نگاه کنید۳۸ آیه ۱به لوقا فصل 
 مریم پاسخ داد: »من خادم خداوند هستم. باشد که هر آنچه در مورد من گفتی محقق شود.” و سپس فرشته او را ترک کرد.۳۸
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من از فروتنی، ایمان و اعتماد مریم به پیام خدا در شگفتم.
شاید آنقدر این داستان را شنیده باشید که دیگر تحت تأثیر قرار نگیرید.

اما به این فکر کنید: مریم راهی برای اثبات پیام خدا به او نداشت.
جبرئیل به تمام شهر ناصره خبر نداد که چه اتفاقی می افتد.

مری ویدیویی از اعالم جبرئیل نداشت که بتواند در فیس بوک پست کند تا همه را نشان دهد.
مریم یک نوجوان باردار در یک شهر کوچک بود.

آیا فکر می کنید همسایگان مریم و یوسف داستان آنها را باور کردند؟
آیا همسایگان آنها واقعاً باور داشتند که مریم باکره باردار است؟

خدا مریم را برای انجام کاری بسیار خاص انتخاب کرد.
اما آسان نبود.

وقتی شکم مریم بزرگ شد و مردم پشت سر او شروع به صحبت کردند، زندگی برای مریم سخت تر شد.
اما این را به خاطر داشته باشید: وقتی خداوند شما را به انجام کاری دشوار فرا می خواند، او نیز قول می دهد که در سختی با شما

باشد.

بارها در کتاب مقدس خدا به مردمش می گوید که شجاعت داشته باشند زیرا او با آنهاست.
 گوش دهید.۶ آیه ۳۱به تثنیه فصل 

”قوی و شجاع باش. از آنها نترس و نترس، زیرا خداوند، خدای توست که با تو می رود. او تو را ترک نخواهد کرد و نخواهد
گذاشت.”

دوستان من، مریم برای ما نمونه ای از کسی است که حتی زمانی که پیام و مأموریت خدا گیج کننده و دشوار بود به خداوند اعتماد
داشت.

اما با تعجب از مریم از اینجا بیرون نرو.
از رحمت و عظمت خداوند تعجب کنید.

دلگرم باش که خدا تو را رها نمی کند و رها نمی کند.
فقط خدا می تواند به یک زن معمولی مثل مریم و به افراد عادی مثل من و شما جسارت و ایمان بدهد تا کارهای خارق العاده انجام

دهند.

بیایید اکنون با هم به عیسی مسیح، قهرمان داستان های ما و نجات دهنده روحمان دعا کنیم.
عیسی مسیح تو خیلی عالی هستی

تو پسر اعلی هستی.
از تواضع و محبت باورنکردنی شما متشکرم.

شما انتخاب کردید که به عنوان یک نوزاد درمانده به دنیا بیایید.
تو اجازه دادی تمام عظمتت در ضعف ریخته شود.

شکوه و امنیت بهشت را ترک کردی تا وارد دنیای ظلم و مرگ شوید.
این حقایق ما را امیدوار می کند، زیرا ما درمانده ایم، ضعیف هستیم، ظالم و پر از گناه هستیم.

ما نیاز داریم که قداست و خوبی خود را در ما بریزید تا از ما افراد جدیدی بسازید.
لطفا این کار را به نفع ما و سربلندی خود انجام دهید.

ما به نام عیسی دعا می کنیم.
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آمین
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