
دیدار مریم از الیزابت ) الیصابات(

 ۲۰۲۱ دسامبر ۱۲وعظ 
۵۶ تا ۳۹ آیه ۱لوقا  فصل 

مقدمه پیغام 
قبل از اینکه به کتاب مقدس امروز نگاه کنیم، باید به آخرین آیات پیغام هفته گذشته نگاه کنیم.

خداوند فرشته جبرئیل را فرستاد تا پیامی شگفت انگیز برای دختر مجردی به نام مریم بیاورد.

۳۸ تا ۳۴ آیه ۱لوقا فصل 
 مریم به فرشته گفت: »این چگونه خواهد بود، زیرا من باکره هستم؟«۳۴
 و فرشته در جواب او گفت: »روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حق تعالی بر تو سایه خواهد افکند؛ پس فرزندی که به دنیا۳۵

خواهد آمد، قدوس خوانده خواهد شد، پسر خدا.
 و اینک، الیزابت از خویشاوندان شما نیز در دوران پیری پسری باردار شده است و این ششمین ماه است که او را نازا۳۶

می نامیدند.
 زیرا هیچ چیز نزد خدا غیرممکن نخواهد بود.«۳۷
 مریم گفت: »اینک بنده خداوند هستم، برحسب کالم تو برای من باشد.« و فرشته از او دور شد.۳۸

فرشته جبرئیل چیزهای شگفت انگیزی را به مریم گفت که باور و پذیرش آنها سخت است.
خدا به مریم افتخار و برکت باورنکردنی داد.

اما، خدا از او نیز خواست تا کاری بسیار سخت انجام دهد.
مریم می دانست که مجرد بودن و باردار بودن مشکل بزرگی است.

من مطمئن هستم که او از خود پرسیده است: ”مردم چه فکری خواهند کرد و چه خواهند کرد؟”
زنا جرمی جدی بود.

عهد عتیق می گوید که او را می توان با سنگسار کشت.

 گفت شنیدید؟38اما آیا سخنان ایمان و اعتمادی را که مریم در آیه 
او گفت: ”بگذار طبق قول تو برای من باشد”

”بگذارید باشد.”
”بگذار برای من باشد.”

آیا این چیزی است که من می گویم؟
مطمئن نیستم.
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بسیاری از افراد در کتاب مقدس زمانی که خدا چیزی سخت یا سخت به آنها می گفت بگویند ”بگذارید باشد”.
پطرس بیش از یک بار گفت: ”نه، خداوند”.

سارا همسر ابراهیم به وعده خدا به او خندید.
ابراهیم وقتی به مصر رفت، به خدا اعتماد نکرد.

داوود و سایر پادشاهان اغلب به جای خدا به منابع خود اعتماد می کردند.

منم مثل اونا هستم
شما نیستید؟

من تالش می کنم تا آنچه را که مریم گفت به خدا بگویم: ”بگذار طبق قول تو برای من باشد.”

تابیتی آنیابوایل یک کشیش در واشنگتن دی سی است.
ثابیتی در این باره گفت:

(؟۱۶ آیه ۴”آیا مریم خیلی شبیه اشعیا نیست که می گوید: ”اینجا هستم، مرا بفرست” )اشعیا فصل 
(؟۱۶ آیه ۴آیا او خیلی شبیه استر نیست که می گوید: ”اگر هالک شوم، هالک می شوم” )استرفصل 

(؟۱۶ آیه ۱آیا مریم خیلی شبیه این نیست که روت به نعومی گفت: ”قوم تو قوم من خواهند بود و خدای تو خدای من” )روت فصل 
این همچنین ما را به یاد عیسی می اندازد که در باغ جتسیمانی دعا می کرد: »ای پدر، نه اراده من، بلکه اراده تو انجام شود« )لوقا

(.۴۲ آیه ۲۲فصل 
این گونه است که ایمانداران حتی وقتی آن را درک نمی کنند، به نقشه خدا پاسخ می دهند.«

دوستان، من واقعاً تحسین می کنم که چگونه مریم به خداوند اعتماد کرد، حتی با اطالعات ناقص در مورد آینده.
پس از دریافت پیام فرشته، به دیدن دختر عمویش الیزابت شتافت.

شاید مری می خواست از زادگاه کوچکش خارج شود.
مردم احتماالً توضیح او در مورد چگونگی باردار شدن را باور نمی کنند.

شاید او فقط برای صحبت با پسر عمویش که او نیز باردار بود هیجان زده بود.
بیایید ببینیم وقتی مری به خانه پسر عمویش رسید چه اتفاقی افتاد.

خواندن از لوقا فصل یک .

۴۵ تا ۳۹ آیه ۱لوقا فصل 
 چند روز بعد مریم با عجله به کوهستان یهودا، به شهر رفت۳۹
 جایی که زکریا زندگی می کرد. او وارد خانه شد و به الیزابت سالم کرد.۴۰
 با شنیدن سالم مریم، فرزند الیزابت در او پرید و الیزابت از روح القدس پر شد.۴۱
 الیزابت فریاد شادی برخاست و به مریم گفت: »خدا تو را بر همه زنان برکت داده است و فرزندت مبارک است.۴۲
 چرا من آنقدر عزت دارم که مادر پروردگارم مرا زیارت کند؟۴۳
 وقتی سالم تو را شنیدم، بچه در شکم من از خوشحالی پرید.۴۴
 خوشا به حال شما، زیرا ایمان داشتید که خداوند آنچه را که می گوید انجام خواهد داد.«۴۵

 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.
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لطفاً با من دعا کنید
پدر از تو سپاسگزارم که پسرت عیسی را به دنیا فرستادی تا ناجی ما باشد.

لطفاً اکنون روح القدس را به قلب ما بفرستید تا معلم ما باشد؟
به ما کمک کن هر آنچه را که امروز می خواهی به درون ما بریزی از روح دریافت کنیم.

به نام عیسی می پرسیم.
آمین

در اینجا نکته اصلی یا ایده بزرگ خطبه امروز است.
ایده بزرگ: روح من در خداوند منجی من شاد است!

 نگاه کنید.41لطفاً دوباره با من به آیه 
 با شنیدن سالم مریم، فرزند الیزابت در او پرید و الیزابت از روح القدس پر شد.۴۱
 الیزابت فریاد شادی برخاست و به مریم گفت: »خدا تو را بر همه زنان برکت داده است و فرزندت مبارک است.«۴۲

الیزابت روی مریم متمرکز بود نه خودش.
 سال پیش تلفظ می کردند، بنابراین من از هر دو استفاده۲۰۰۰ صدا می کنیم، اما میریام نام او را Maryما او را به انگلیسی 

خواهم کرد.
الیزابت به طور معجزه ای باردار بود.

او به اندازه کافی بزرگ شده بود که بتواند مادربزرگ شود و در تمام عمرش هرگز بچه دار نشده بود.
باردار بودن به عنوان یک زن مسن بزرگترین اتفاقی بود که تا به حال در زندگی الیزابت رخ داده است.

اما الیزابت فقط می خواست در مورد میریام صحبت کند.
الیزابت چه زن سخاوتمندی بود.

او روی کاری که خدا در زندگی میریام انجام می داد متمرکز بود، نه زندگی خودش.

 نگاه کنید:43در ادامه به اعتراف الیزابت به ایمان به مسیح در آیه 
 »چرا آنقدر عزت دارم که مادر خداوندم مرا زیارت کند؟۴۳

الیزابت از حضور میریام احساس فروتنی و افتخار می کند.
این کمی عجیب است، اگر به آن فکر کنید.

میریام بسیار جوانتر از الیزابت است.
میریام باید به بستگان بزرگترش احترام و احترام بگذارد.

اما در عوض الیزابت به میریام احترام می گذارد و در حضور او احساس برکت می کند.
چرا؟

زیرا روح القدس به الیزابت چشم می دهد تا ببیند مریم حامل مسیح است.
الیزابت از اینکه متوجه می شود که پروردگار و نجات دهنده اش به خانه اش آمده است، حیرت زده می شود!

الیزابت و میریام در دنیایی زندگی می کردند که با زنان بی احترامی می کرد.
زنان در دنیای خود حقوق کمی داشتند.

اما ما در طول زندگی عیسی می بینیم که او زنان را به شیوه های دراماتیکی مورد احترام و تعالی قرار داد.
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در صبح روز رستاخیز، عیسی ابتدا بر شاگردان زن خود ظاهر شد.
و در اینجا در آغاز زندگی خود، اولین کسی که به طور شفاهی ایمان به عیسی مسیح را اعالم کرد، یک زن است.

الیزابت پر از روح القدس می تواند ببیند که نوزاد متولد نشده درون میریام نجات دهنده اوست.
چیزهای زیادی وجود دارد که الیزابت درباره عیسی نمی داند.

اما روح القدس عطای ایمان را در قلب الیزابت می کارد و او این ایمان را با دهان خود اعتراف می کند.

 می گوید: ”اگر با دهان خود اعالم کنید که ”عیسی خداوند است” و در دل خود ایمان داشته باشید که خدا او۹ آیه ۱۰رومیان فصل 
را از مردگان برخیزانید، نجات خواهید یافت.

 عیسی را خداوند معرفی کند، الیزابت اعالم کرد که ”عیسی خداوند است!”۱۶مدتها قبل از اینکه پیتر در متی 
الیزابت همچنین گفت که عیسی خداست.

بله او انجام داد.
، الیزابت به میریام گفت: ”شما خوشبخت هستید زیرا باور داشتید که خداوند آنچه را که می گوید انجام خواهد داد.”۴۵در آیه 

او در مورد پیام خدا صحبت می کند که توسط جبرئیل از جانب خداوند ارائه شده است.
کلمه یونانی پروردگار در این آیه کوریوس است.

 نگاه کنید.۴۳حال به آیه 
الیزابت گفت: »چرا اینقدر شرافتمندم که مادر پروردگارم مرا زیارت کند؟«

 است.kuriosکلمه پروردگار وجود دارد دوباره 
همان کلمه است.

 به خدایی اشاره می کند که جبرئیل را فرستاد.۴۵خداوند در آیه 
، خداوند به عیسی اشاره می کند، نوزادی که او نیز خداست.۴۳و در آیه 

الیزابت که مملو از روح القدس است، اولین فردی است که به عیسی منجی ایمان دارد که کامالً انسان و کامالً خداست.

شخص دیگری آمدن مریم و عیسی نوزاد را جشن گرفت.
 گفت:۴۴به آنچه الیزابت در آیه 

وقتی سالم شما را شنیدم، نوزاد در شکم من از خوشحالی پرید.

وقتی میریام و عیسی مسیح به همراه الیزابت و فرزند متولد نشده اش همگی باهم با خوشحالی پاسخ می دهند.
با پری روح القدس، آنها کودک را در شکم میریام می شناسند.

پسر الیزابت بزرگ خواهد شد تا یحی تعمید دهنده شود.
او به عنوان یک مرد به مردم اطراف اورشلیم اعالم کرد که مسیح آمده است.

یحیی »تعمید دهنده« نامیده شد، زیرا مردم را تعمید داد و آنها را به توبه از گناهان خود و پذیرفتن منجی فرا میخواند.

 برای شما بخوانم.۳۰ تا ۲۹ آیه ۱من می خواهم از یوحنا فصل 
 سال سن دارند.۳۰در این آیات، یوحنا و عیسی هر دو حدود 

در آن روز که یحیی مردم را تعمید می داد و عیسی را دید، به آنچه افتاد گوش دهید.
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 روز بعد یحیی عیسی را دید که به سوی او می آید، گفت: »اینک بّره خدایی که گناه جهان را می برد.۲۹
 او همان کسی است که وقتی گفتم: »مردی به دنبال من می آید که بسیار بزرگتر از من است، زیرا او خیلی قبل از من وجود۳۰

داشته است.«

یحیی شش ماه از پسر عمویش عیسی بزرگتر است.
 گفت که عیسی ”بسیار قبل از من وجود داشته است.”۳۰اما یوحنا در اینجا در آیه 

در اینجا متن دیگری وجود دارد که تأیید می کند عیسی خداست.
 گفت که عیسی ”بسیار بزرگتر از من است.”۳۰یوحنا همچنین در آیه 

یوحنا پسر عموی کوچکتر خود عیسی را گرامی داشت.
درست همانطور که الیزابت به دختر عموی کوچکترش میریام احترام گذاشت.

من فکر می کنم می توانیم فرض کنیم که یحیی برخی از دیگر محوری بودن خود، مسیح محوری خود را از مادرش الیزابت آموخته
است.

چه هدیه ای از طرف مادر به پسر.
یحیی باپتیست تمام زندگی خود را وقف اعالم عیسی به عنوان خداوند کرد.

اما یوحنا حتی قبل از تولد پیامبر بود.

دو نظر در این مورد وجود دارد که می خواهم بگویم.
اول، خدا می تواند به مردم در هر سنی به عیسی ایمان بیاورد.

 سالگی مسیحی نشدم.۲۸من تا 
برخی از مردم وقتی بزرگتر از آن هستند به مسیح اعتماد می کنند.

بسیاری از مردم در کودکی به مسیح اعتماد می کنند.
حتی کودکان بسیار کوچک نیز می توانند عیسی را به عنوان مسیحا و بره خدا که گناهان هرکسی را که تنها به او اعتماد می کند

می برد، بشناسند.

نظر دوم در مورد سقط جنین است.
 هزار نوزاد متولد نشده کشته می شوند.۶۰۰هر سال در ایاالت متحده 

خیلی ها از این بابت در دل خود آرام گرفته اند.
آنها بر این باورند که سقط جنین به زندگی یک انسان پایان نمی دهد.

آنها می گویند کودک متولد نشده واقعاً یک شخص نیست.

 به وضوح می بینیم که یوحنا قبل از تولد یک انسان بوده است.۴۴اما در آیه 
جان ذهن و روح داشت.

سقط جنین به زندگی یک فرد واقعی متولد نشده پایان می دهد.

یک کودک متولد نشده در بدن یک زن یک فرد متفاوت است.
جان دی ان ای متفاوتی با الیزابت داشت.

او یک فرد جدا بود.
هر فردی این آزادی را دارد که بگوید با بدن خودش چه کاری می توان کرد.

اما آزادی فردی من در مورد بدنم به جایی ختم می شود که آزادی فردی شما آغاز می شود.
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.1:15همچنین می توانیم ببینیم که یحیی یک شخص بود، زیرا روح او با روح القدس پر شده بود، طبق لوقا 
فقط یک شخص می تواند با روح القدس پر شود.

کتاب مقدس هرگز نمی گوید که حیوان یا شیء پر از روح القدس است.
سه ماه قبل از تولد، جان شخص کوچک عیسی را در رحم مریم تشخیص داد.

بچه جان هنگامی که عیسی نجات دهنده را در کودکی مالقات کرد، خوشحال شد.

برخی از زنان وقتی باردار می شوند خوشحال نمی شوند.
برخی از بارداری ها غیر منتظره یا ناخواسته هستند.

بارداری میریام غیر منتظره بود.
ناخوشایند بود زیرا او ازدواج نکرده بود.

خوشبختانه مریم با یوسف نامزد کرده بود.
یوسف مردی خوب، مهربان و مهربان بود.

او حاضر بود شرم این بارداری غیرمنتظره را با میریام در میان بگذارد.
بسیاری از مردان از پذیرش مسئولیت نوزادان خود می ترسند.

بسیاری از مردان زنان را برای سقط جنین تحت فشار قرار می دهند.

کلیسای عیسی مسیح باید به این مردان و زنان در شرایط سخت کمک کند.
ما به عنوان مسیحیان باید برای هر زندگی، در هر مرحله از زندگی طرفدار زندگی باشیم.

کلیسا باید در مورد مشکل وحشتناک سقط جنین در کشور ما دعا کند.
و ما باید تمام تالش خود را برای کمک به زنان و فرزندانشان انجام دهیم.

ما به چشم نیاز داریم تا انسانیت این کودکان متولد نشده را ببینیم، همانطور که جان و الیزابت دیدند.

اکنون در این مورد مختصراً دعا کنیم.
پدر در بهشت، ما شما را پدر می نامیم زیرا شما الگوی کامل یک پدر مهربان، محافظ و بخشنده هستید.

لطفا به مادرانی که در این کشور و سراسر جهان در شرایط سخت هستند کمک کنید.
لطفا از ما فرزندانتان برای کمک به این زنان و کودکان استفاده کنید.

ما می دانیم که هر سقط جنین قلب شما را می شکند.
لطفا مداخله کنید، قلب ما را تغییر دهید، و جوامع ما را تغییر دهید.

ما آن را به نام عیسی می پرسیم.
آمین

 لوقا را خواندم، واقعاً از الیزابت و میریام شگفت زده شدم، اینطور نیست؟1همانطور که این هفته فصل 
من تحت تأثیر فروتنی، ایمان و اعتماد این زنان هستم.

آنها هر دو شاهد کشته شدن پسرانشان در جوانی خواهند بود.
شادی این زنان در دوران بارداری به اندوه و گریه تبدیل خواهد شد.

اما ناامید نخواهند شد.
ناامید نخواهند بود.

زیرا پسران الیزابت و میریام توسط خدا استفاده خواهند شد تا گمشدگان را از همه ملل به زندگی ابدی در عیسی بکشانند.
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 نگاه کنیم.۵۶ تا ۴۶ آیه ۱بیایید اکنون به سرود نبوی مریم در لوقا فصل 

 مریم پاسخ داد: »اوه، جان من چگونه خداوند را ستایش می کند.۴۶
 چقدر روح من در خدای نجات دهنده من شاد می شود!۴۷
 زیرا او به کنیز حقیر خود توجه داشت و از این پس همه نسل ها مرا خجسته خواهند خواند.۴۸
 زیرا که مقتدر مقدس است و کارهای بزرگی برای من انجام داده است.۴۹
 او نسل به نسل به همه کسانی که از او می ترسند رحم می کند.۵۰
 بازوی نیرومند او کارهای بزرگی انجام داده است! مغروران و متکبران را پراکنده کرده است.۵۱
 او شاهزادگان را از تاج و تختشان پایین آورد و فروتنان را سربلند ساخت.۵۲
 گرسنگان را از چیزهای خوب سیر کرد و ثروتمندان را با دست خالی فرستاد.۵۳
 او خدمتگزار خود اسرائیل را یاری رساند و به یاد داشت که مهربان باشد.۵۴
 زیرا او این وعده را به اجداد ما، ابراهیم و فرزندانش برای همیشه داد.«۵۵
 مریم حدود سه ماه نزد الیزابت ماند و سپس به خانه خود بازگشت.۵۶

 هستند.1الیزابت و میریام شخصیت های اصلی لوقا فصل 
اما تمام صحبت های آنها بر محور خداست.

زنان وقتی صحبت می کنند مانند من اغلب خودمحور نیستند.
هر دو زن می دانند که برکت و نجات فردی آنها بخشی از آنچه بود

خدا برای همه مردمش انجام می داد.
آهنگ میریام بر خدا، شخصیت و اعمال او تمرکز دارد.

برای اتمام خطبه امروز می خواهم چند دقیقه ای با هم روی آهنگ مریم تعمق کنیم.
شاید بخواهید در بولتن زیر کلماتی که به این آهنگ نگاه می کنیم خط بکشید.

وقتی به کالم خدا به آرامی اینگونه نگاه می کنید، به عیسی کمک می کند تا بخش بزرگی از قلب و ذهن شما را اشغال کند.
توجه کنید که آهسته مطالبی را که مریم در مورد خدا در آهنگش می گوید می خوانم.

 نگاه کنید.۴۶ آیه ۱ابتدا به لوقا فصل 
مریم از عنوان خداوند برای صحبت با خدا استفاده می کند.

 او را خدا نجات دهنده من می نامد.۴۷در سال 
 او می گوید: ”او مقتدر و مقدس است.”۴۹در 

 او به ما یادآوری می کند که رحمت او برای کسانی است که از او می ترسند.۵۰در آیه 
 مریم می گوید که خداوند با بازوی توانا خود قدرت نشان داده است.۵۱و در آیه 

آهنگ مریم همچنین توضیح می دهد که چگونه خداوند از این قدرت به طور متفاوتی در مورد دو نوع مردم استفاده می کند.
ابتدا به پاسخ خداوند به افراد مغرور، قوی و ثروتمند نگاه کنید.

 مریم در مورد خدایی می سراید که مردم مغرور، متکبر و متکبر را پراکنده کرد.۵۵ تا ۵۱در آیات 
 شاهزادگان و فرمانروایان توانا را از تاج و تختشان پایین آورد.۵۲در آیه 
 می گوید: ”او ثروتمندان را با دست خالی فرستاد.”۵۳و آیه 
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این نگرش خدا نسبت به کسانی است که به گناه خود اعتراف نمی کنند.
خداوند افرادی را که مال یا مقام یا قدرتشان پر از غرور متکبر می شود عذاب می کند.

بسیاری در جهان فکر می کنند که افراد برجسته و مهمی هستند.
آنها به اندازه کافی متواضع نیستند که جالل متعالی عیسی را به عنوان خداوند تشخیص دهند.

به همین دلیل است که بسیاری از افراد مغرور و قدرتمند در گناه و عصیان خود علیه پادشاه حق مرده می مانند.
شما نمی توانید خدای واقعی را پرستش کنید، زمانی که مشغول تالش برای شبیه شدن به خدا هستید.

ما همچنین در آهنگ مریم می بینیم که خداوند از قدرت و قدرت خود به گونه ای متفاوت در مورد افرادی که از او می ترسند و
به او احترام می گذارند استفاده می کند.

بنگر که خداوند با فروتنان و گرسنگان چگونه رفتار می کند.
 او می گوید که ”او نسل به نسل به همه کسانی که از او می ترسند رحم می کند.”۵۰در آیه 

 می گوید که »فروتنین را برتری بخشید«.۵۲آیه  
: »گرسنگان را از چیزهای خوب سیر کرده است«.۵۳و در 

 به ما یادآوری می کند که خداوند به بندگانش کمک می کند و رحمت را به یاد می آورد.۵۴مریم همچنین در آیه 

دوستان من، این نجات دهنده ای است که روح القدس به الیزابت و پسرش جان نازل کرد.
اگر روح نیز به شما چشم داده است که عیسی را به عنوان خداوند و نجات دهنده ببینید، آهنگ زیبای ستایش مریم نیز آواز

شماست.
دوستان من چه هدیه ای برای کریسمس دریافت کرده ایم.

امتیاز شناخت و پرستش چنین خدای عدالت و رحمت و قدرت و شفقت.

بیایید اکنون با هم برای او دعا کنیم.
خدایا در بهشت، تو مقتدری که مقدس هستی.

شما کارهای بزرگی برای ما انجام دادید.
پدر خدا، از تو سپاسگزارم که نسل به نسل رحمت خود را به همه کسانی که از تو می ترسند نشان دادی.

روح القدس، ما از شما سپاسگزاریم که عیسی را به الیزابت و یوحنا نشان دادید.
لطفاً عیسی را برای کسانی که امروز او را به عنوان نجات دهنده نمی شناسند نیز آشکار کنید.

و در این فصل کریسمس به همه ما عشق عمیق تری نسبت به عیسی عطا کنید.
عیسی، ما تو را به عنوان پروردگار زندگی ما اعالم می کنیم.

ما را یاری کن که به تو اعتماد کنیم و از تو پیروی کنیم و از تو اطاعت کنیم، تا به خیر و جالل خودت برسیم.
آمین
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