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   71و  77–1.7ساموئل  دوم - خوانشاولین 

، پادشاه به آسودگی بخشیدو خداوند به او از همه دشمنان اطرافش  شد ساکنوقتی پادشاه در خانه خود  

ای  در خیمه خداحال آنکه سرو زندگی می کنم،  ای از جنس خانه ناتان نبی گفت: "اکنون ببین، من در

زیرا خداوند با توست. " اما  به جا آورداری،  دل، آنچه در برو»ناتان به پادشاه گفت:  دارد. سکونت

 :د بگو: خداوند چنین می فرمایدومن داو خادمبرو و به نازل شده، گفت: ناتان  برهمان شب كالم خداوند 

تا به  برآوردماز روزی که مردم اسرائیل را از مصر  ای بنا می كنی؟ من خانهسکونت آیا تو برای 

در آیا . نقل مکان کرده امخود از جایی به جای دیگر در خیمه ساکن نشده ام بلکه  امروز در خانه ای

به هیچ یک از پیشوایان اسراییل که ایشان را قوم اسرائیل نقل مکان کرده ام،  یتمام همه نقاطی که با

ته نساخ سروای از چوب "چرا برای من خانه امر فرمودم کلمه ای گفتم  اسرائیلنی قوم خویش به شبا

ز چراگاه الشکریان چنین می گوید: من تو را از  بگو یهوه خدای داوود خدمتگزارماکنون به  پس ؟اید

م و تمام ارفتی با تو بوده می کجا که برگرفتم تا پیشوای قوم من اسراییل باشی. من هرگوسفندان پی 

بزرگ مردان نام  اکنون نام تو را بزرگ خواهم ساخت همچون. ساخته ام دوردشمنانت را از پیش تو 

تا در مکان  غرس خواهم نمودو آنها را خواهم کرد تعیین مکانی برای قوم خود اسرائیل  جهان. من

خواهند بر ایشان ستم نگذشته  همچوندیگر  تباه کاران،خویش سکونت گزینند و دیگر جا به جا نشوند. 

 وااعالم می کند که  توبر این، خداوند به  کرد و تو را از همه دشمنانت آسودگی خواهم بخشید. افزون

ساخت. خاندان و پادشاهی تو تا ابد نزد من پایدار خواهد بود و تخت سلطنتت خانه ای خواهد  برایت

 جاودانه استوار خواهد ماند.

 

 83-01: 7لوقا  -انجیل خوانی  

 ریمبه نام م در ماه ششم ، فرشته جبرئیل از طرف خدا به شهری در جلیل به نام ناصره ، نزد باکره ای 

فت: و گ رفتنزد او  . فرشتهداوود نامزد شده بود خاندانفرستاده شد که با شخصی به نام یوسف، از 

با شنیدن سخنان او پریشان مریم . توست!  خداوند با ای که مورد لطف قرار گرفته ای، بر تو "سالم 

زیرا لطف  ترسای مریم مفرشته به او گفت، شد و با خود اندیشید که این چگونه سالمی است. اما 

و پسری به دنیا خواهی آورد و نام او را عیسی باردار شده  اکنونخداوند شامل حال تو شده است. 

پادشاهی خداوند تخت . خواهد شدمتعال خوانده خدای و بزرگ خواهد بود، و پسر . اخواهی گذاشت

یعقوب سلطنت خواهد کرد، و  خانداناو برای همیشه بر فرمود.  عطا خواهدداود را به او  پدرش

است ، چون من ممکن این چگونه :» پرسیدفرشته  ازمریم . «زوالی نخواهد بود را هرگز پادشاهی او

 بر تو متعال خدایو قدرت  خواهد شدنازل  توبر روح القدس :» پاسخ دادفرشته «یک باکره هستم؟ 

نیز که از الیزابت . اینک پسر خدا خوانده خواهد شد سایه خواهد افکند. از این رو آن مولود مقدس و

دارد آری او که می گویند نازاست در ششمین باردار است و پسری در راه  پیریخویشان توست در سن 

 : کنیز خداوندم آنچه درگفت مریمسپس . نخواهد بود زیرا هیچ چیز نزد خدا غیرممکنماه ابستنی است 

 .نزد او رفتسپس فرشته از مورد من گفتی بشود 



 :سخنرانی 

 کمی عجیب است: خوانش ما از انجیلاولین  

از روزی که مردم اسرائیل را از مصر برآوردم تا به امروز در خانه ای ساکن نشده ام بلکه در خیمه 

 ر نقل مکان کرده ام.ی خود از جایی به جای دیگ

این بخشی از تاریخ مردم یهود است، آنها همیشه به عنوان پناهنده سفر می کردند و در تبعید بودند و 

 اینپادشاه فکر می کند که  ،شده اندکه آنها ساکن اما اکنون . کردمی خیمه سفر  خدا با آنها در چادر

 کند در حالیکه خدا در چادر خیمه دارد.  خانه ای محکم از چوب سرو زندگی  اشتباه است او در

.  "نمی خواهم چنین کاری کنیخدا افکار پادشاه را افتخارآمیز می داند، می گوید "اما من هرگز از تو  

خدا می گوید خدا به خواست خود در میان مردم ساکن شده است و این برای نزدیک شدن به آنهاست. 

به مردم خود مکانی برای اقامت و استراحت  . اوبی خانمان بماند او بی خانمان است و انتخاب می کند تا

در او نمی ماند. ایستا ، محصور و محدود و اما او بطور  خواهد بود کنار آنهاو رشد می دهد و او در 

 .کنار این جامعه زندگی می کند

جایی برای مریم و می بینیم که دیگر  عیسی ساموئل را در داستان تولد دومما بازتاب هایی از متن  

و انعکاس خدمات عیسی را می  بخوابند گاو طویلهآنها باید در یک . وجود ندارد استراحتگاهدر  یوسف

 .سر بر بالین گذاردجایی ندارد که در حرکت است و او . بینیم

م یما می توانیم تمام برنامه های مورد نظر خود را تنظ. ما نمی توانیم کاری کنیم که خدا کاری بکند 

تصمیم بگیریم، اما در  خوداوضاع کلیساها و جوامع  برایچشم انداز باتوجه به ما می توانیم . کنیم

گی ما بیاید و با ما زند باکند که می خدا انتخاب بخواهد. نهایت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه خدا 

 .استو او این کار را می کند، بی وقفه ، به ما نزدیک می شود و در درون ما ساکن  کند

درخصوص آوردن عیسی مسیح به  مریمآیا  به چه معناست؟این مریم در متن انجیل  در مورد و اما 

 انتخاب دیگری داشت؟این دنیا 

او گفت که او پسر خدا را  چاره ای نداشت، فرشته ای ظاهر شد و به مبرخی استدالل می کنند که مری 

 و شوداو بدون رابطه جنسی باردار  که به دنیا خواهد آورد، روح القدس او را "تحت الشعاع قرار داد

ه ، من اینجا هستم بگذار آنچه دربار، می گویدخواهد افتادچه اتفاقی  که فرشته اعالم کرد آنفقط بعد از 

 یا این رضایت محسوب می شود؟من گفتی بشود. آ

 شنهادیپ جبرییل یکپیام . نیستای ساده  موضوع من فکر می کنم این ممکن است نظر عجیب برسد اما 

ت فکر می کنم پیام این اسیا نه . یرد ذرا بپ که وی آن نیستبیان ساده ای از آنچه اتفاق خواهد افتاد  یا

کاری است. مریم صادقانه انجام در حال سعی دارد به او اطمینان دهد که خدا در زندگی او  جبرییلکه 

ب انتخا دارد.با خدا  عمیقیاعتماد دارد. او رابطه  یننگران است، اما همچن وبله او گیج . می کند قبول

بی خانمان در او ساکن خواهد شد یک تمامیت کامل  ی، این که خدابه اجبار نمی شودتوسط دیگری 

است.  من فکر می کنم  انجام شده یت کاملبا رضاو دو اراده با دیدار  است. این همان کسی است که

حق انتخاب داشته باشد و بگوید "بله" ، حتی اگر خدا قبالً می دانست که این م ضروری است که مری

 .انجام می شودکار 

کنیم، خدا می وقتی دعا می کنیم خدا را مجبور به کاری ن. با خدا دعوت شده ایم ارتباطبه  هموارهما  

وقتی دعا می کنیم ، وقتی به خدا می رسیم خود را با او هماهنگ  می داند.ند که همان کاری را می ک



ما به خدا نزدیکتر می شویم و می شناسیم. می کنیم، اراده خدا را کشف می کنیم و در آنجا نیز خود را 

اطاعت می کنیم، نه به این دلیل که مجبور هستیم، بلکه به این دلیل که در  اوبا خضوع و فروتنی از 

بهتر از خودمان  و او آنچه خدا می داند حقیقت دارد. ما می دانیم را پیدا می کنیم مانخود ست کهآنجا

 د ورشبه می داند که کی هستیم ، می داند چه کسی هستیم. می توانیم اعتماد کنیم که در رابطه با او 

 .رسیدشکوفایی خواهیم 

نگاه می کند، به نظر می رسد او یک زن ی مسیح نمونه اولیه یکانجیل در اینجا به مریم به عنوان  

ن با ای. زایمان کنداسطبل  باردار است، که باید در یک نیز ناتوان در یک جامعه زن ستیز، مجرد و 

 امیدواران می آورد، چیزی که همه ما جهاین او خدا را به . وجود قدرت تحول جهان در درون اوست

 هستیم.و خواهانش 

 و این درحالی است که او( 83:1" )لوقا کنیز خداوندم آنچه درباره من گفتی، بشودمن او می گوید: " 

 ای پدر اگرسخنان عیسی هنگام نزدیک شدن به مرگ "و چنین است  به تولد عیسی نزدیک می شود

 (.24:44" )لوقا اراده تو انجام شود به خواست من بلکهبه ور کن، اما نه اراده توست این جام را از من د

ید و ".  به مثال مریم نگاه کنآنچه درباره من گفتی بشودآیا قادر به گفتن این کلمات هستید؟  "بگذار  

خود را پیدا خواهید کرد و خواهید دید که خداوند نیز در درون  است که سعی کنید، زیرا در این صورت

 شما ساکن است.

 




