ﻗﻠب ﻣﺎدراﻧﮫ ﺧدا

ﭘﯾروی ﺑﺧش  ۲درس

ﻗﻠب ﻣﺎدراﻧﮫ ﺧدا

در ﭘرداﯾش  ۱ﭘﯾﺎم ﻣﮭم را در ﻣورد ﻣوﺟودی ﺧدا ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم .ﭘﯾداﯾش ۲۷ ،۲۶ :۱
ً
اﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﯾم ،ﭼﮫ ﻣرد ﺑﺎﺷﯾم ﭼﮫ زن .ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻋﮭد ﺟدﯾد در
ﻣورد ﺧدای ﭘدر ﺻﺣﺑت ﺷده اﺳت اﻣﺎ در ﭘﯾداﯾش ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺎھﯾت زن را ﻧﯾز دارد .ﭘس در ﺧدا
ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﻣرد و زﻧﺎن را ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﯾﺑﯾﻧﯾم.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣرداﻧﮫ ﺧدا ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرھﺎی ﻋﻣﻠﯽ او در ﻧظرﻣﺎن ﻣﯾﺎﯾد .ﻣردھﺎ دوﺳت دارﻧد اﯾﺟﺎد
ﮐﻧﻧد ،ﮐﺷف ﮐﻧﻧد و ﮐﻧﺟﮑﺎو ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ دوﺳت دارﻧد ﺟواب ﺳواﻟﮭﺎ را ﺑدھﻧد ،ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت راه ﺣل ﭘﯾدا
ﮐﻧﻧد و ﻣﺎﺟراﺟو ھﺳﺗﻧد.
ﺑﻌد زﻧﺎﻧﮫ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .آﻧﮭﺎ ﺣس ﺣﻔﺎظت ،ﻣراﻗﺑت ،و ﭘرورش را دارﻧد .ﺑرای زن ﺻﻣﯾﻣﯾت ،ھﻣدﻟﯽ
اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﺑرای ﯾﮏ زن از اﺑراز ﻣﺣﺑت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﺗر اﺳت .ﻧﮕﺎه ﻋﻣﯾﻖ ﺑﮫ طرف ﻣﻘﺎﺑل
و اﺳﺗراﺣت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﻣﮭم ﯾﮏ زن اﺳت .ھﻣﯾن ﺧﺻوﺻﯾت در ﺷﺧﺻﯾت ﺧدا ھم ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ دارد.

ﺑودن  -ﭼﯽ ﭼﯾزی در ﺧدا ﻣﺑﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﺳت؟
۱

ﯾوﺣﻧﺎ ۱۹-۱۶ ،۹-۷ :۴
ﻣﺰاﻣﯿﺮ ۱۱ ،۱۰ :۲۲

۲

در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺎﺷﺎن داده ﺷده ﮐﮫ ذات ﺧدا ﭼﮕواﻧﮫ اﺳت :ﺧدا ﻣﺣﺑت اﺳت .ﻣﺣﺑﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯾﺷود،
ﻣﺣﺑﺗﯽ ﺧﺎص اﺳت .ﺗرﺟﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﻣﮫ آﮔﺎﭘﮫ ،ﮐﮫ در اﯾن درس اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت:
ﺑﺧﺷش ﻣﺣﺑت ﺑﯾن ﺧدا و اﻧﺳﺎن.
اﺷﻌﯾﺎ ۱۳ -۱۱ :۶۶

۱

ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ از ﺳﯾﻧﮫ ﻣﺎدر ﺷﯾر ﻣﯾﻧوﺷد ،از ﭼﮭره اش رﺿﺎﯾت و آراﻣش ﻣﯾﺑﺎرد .ﻣﺎدر ھم ﺗﻐذﯾﮫ و ھم اﻣﻧﯾت
را ﺑﮫ ﮐودک ﻣﯾدھد و ﮐودک ﺧود را ﺑﮫ آﻏوش ﭘر ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎدر رھﺎ ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﻧدی ﻣﺣﮑم ﺑﯾن
ﻣﺎدر و ﻓرزﻧد ﺷﮑل ﻣﯾﮕﯾرد .ﺣﺗﯽ از ﻧظر ﻋﻠﻣﯽ ﻧﯾز ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺷﯾر ﻣﺎدر را
ﻣﯾﻧوﺷد ،آﻧزﯾم در ﺑدﻧﺷﺎن ﺗرﺷﺢ ﻣﯾﺷود و ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن اﯾن دو را ﺗﺷدﯾد ﻣﯾدھد .ﻣﺣﺑت ،ﭘذﯾرش و ارزش
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺣﮑم در زﻧدﮔﯽ ﮐودک ﻣﯾﺷوﻧد.
اﯾن ﺗﺻوﯾر ﭼﯾزی از ﻣﺣﺑت ﺧدا را ﺑرای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯾﮑﻧد .ﺧدا ھﻣﭼون ﻣﺎدر ﻣﺎ را ﻣﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧد و ﺗﺟرﺑ ٴﮫ
را ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوزاد ﺑﺎ ﻣﺎدرش دارد ،ﻣﺎ ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺧدا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
ﭘوﻟُس ﻧﯾز در ﺑﺎره ﻣﺣﺑت ﻣﺎرداﻧﮫ ﺧود ﺑرای ﻓرزﻧدان روﺣﺎﻧﯽ اش ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯾﮑﻧد .اول ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﮑﯾﺎن ۸ ،۷:۲

ﻣﺣﺑت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ

ﻧﻘﺷﮫ ﺧدا اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐودک ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑدھد .اﯾن زوج ﺑﺎ ھم ﭼﺷﻣﮫ ای از ﻣﺣﺑت را اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﮔر
ﭘدر و ﻣﺎدر واﻗﻌﺎ ً ﯾﮑدﯾﮕر را ﻣﺣﺑت ﮐﻧﻧد ،ﮐودک ﺗﺻوﯾری از ﻣﺣﺑت ﺧدا را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﻧوع
ﻣﺣﺑت را »ﺳﺗورﮔﮫ« ﯾﺎ ﻣﺣﺑت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﯾﮕﯾم .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﻣﺣﺎوره ﺳﺎﻟم وﺧوﺑﯽ را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐودک ﻧﯾز ﻣﺷﺗﺎق آن ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺧود را اﺑراز ﻧﻣﺎﯾد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺎدر ﺑﺧﺻوص در
ﺳﺎﻟﮭﺎی اوﻟﯾﮫ رﺷد ﮐودک ﻧﻘش ﻣﮭم را اﺟرا ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﻧوزاد ﻧوازﺷﮭﺎی ﭘر ﻣﺣﺑت و ﻧرﻣﯽ ﻣﺎدر را ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﯾﮑﻧد و در ﭼﺷﻣﺎن او ﻋﺷﻖ و ﭘذﯾرش را ﻣﯾﺑﯾﻧد .در ﮔﭘﮭﺎی ﻣﺎدر ،او ﺗﺄﯾﯾد ،ﺗﺷوﯾﻖ ،و ﺗﺳﻠﯽ راﻣﯾﺷﻧود و
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎدر ﺑﺎ رﻓﺗﺎرش ﺑﮫ ﮐودک ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺟﺎی ﺗو اﻣن اﺳت .ﺑودن ﺗو ﻧﯾﮑوﺳت .ﻣﯾﺗواﻧﯽ
ﺧودت ﺑﺎﺷﯽ.
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ﺟﻧﮓ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﻣﺣﺑت ﻣﺎدراﻧﮫ

دﺷﻣن ﺧدا ﮐوﺷش ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺣﺑت ﻣﺎدراﻧﮫ ﺧدا را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑﻧﯾم .او اﯾن ﮐﺎر را از طرﯾﻖ ﺷﮑﺳﺗن
ﺑﻧﯾﺎن ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،زﺧﻣﯽ ﮐردن روح ﻣﺎدران و دور ﮐردن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ و طﻼﻗﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ﺗﺎ
ﻣﺎدران ﻧﺗواﻧﻧد ﻣﺣﺑت ﻣﺎدراﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻻزم داﺷﺗﮫ اﯾم را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾﻧﺧﺎطر ﮐودک اﺣﺳﺎس
اﻣﻧﯾت را از دﺳت ﻣﯾدھد و ﻧزدﯾﮑﯽ و ﺻﻣﯾﻣﯾت ﺑﺎ ﻣﺎدر را ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد .ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﺎدری داﺷﺗﮫ اﯾد
ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻧﺑوده ﻣﺣﺑت ﺗوﺟﮭﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز داﺷﺗﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد .ﺷﺎﯾد ﺣﺗﯽ ﻣﺎدر ﺗﺎن را ﺑﺧﺎطر ﻓوت ﯾﺎ
طﻼق از دﺳت داده ﺑﺎﺷﯾد .ﭼطور ﺑﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﯾد ﻣواﺟﮫ ﺷد؟

وﻋده ﺧدا ﺑرای ﺑﮭﺑودی
اﺷﻌﯾﺎ ۱۶ ،۱۵:۴۹
ﻣزاﻣﯾر ۱۰:۲۷
ﻣزاﻣﯾر ۷ ،۶ ،۵ :۶۸
ﻣزاﻣﯾر ۶:۷۱
ﻣزاﻣﯾر ۳ :۱۴۷

۱
۲
۳
۴
۵

در اﯾن آﯾﺎت ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺎدر ﺷﻣﺎ ﻧﺑوده و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺗﺎن ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ و درد ﺷﻣﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺧدا
ﻣﯾﺧواھد ﺟﺎی ﻣﺎدر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺎن را ﭘر ﮐﻧد.
ﺧدا ﻧﻘﺷ ٴﮫ ای ﺑرای ﺑﮭﺑودی ﺷﻣﺎ دارد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑزرگ ﺷده اﯾد ،ﺧداوﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎدر از ﺷﻣﺎ ﻧﮕﮭداری
ﻣﯾﮑﻧد.
ﺧدا ﺑﺎ ﺷﻔﺎ و ﺗﺳﻠﯽ زﺧﻣﮭﺎی ﯾﮑﮫ در ﮐودﮐﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،آﻣﺎده درﯾﺎﻓت ﺷﻣﺎﺳت.

ﻣﺸﻖ
ﺑﺎ ﻣرﺑﯽ ﺗﺎن درﺑﺎره ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﺷﯾرﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺗﺎن داﺷﺗﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﺧدا را ﺑﺧﺎطر آن ﺷﮑر
ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻣﺎدر ﺗﺎن ﺑرﮐت ﺑﻔرﺳﺗﯾدﯾد) .اﮔر ﻣﻧوز در ﻗﯾد ﺣﯾﺎت اﺳت( .ﺗﻼش ﮐﻧﯾد از طرﯾﻖ اﻧﺣﺎم
ﮐﺎرھﺎی ﺗﺎن ﻣﺣﺑت ﺧود را ﺑﮫ او اﺑراز ﮐﻧﯾد .ﮐدام ﯾﮏ از ﺟﻧﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺎدر ﺗﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ارزش
اﺳﺗﻧد؟
از روح اﻟﻘدس ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی دردﻧﺎک ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎدرﺗﺎن داﺷﺗﮫ اﯾد و ﺑﮫ ﺷﻔﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد
را ﺑرای ﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﻧد.
در ﺑﺎره ﺧﺎطرات دردﻧﺎک ﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷﻔﺎ دارﯾد ﺑﺎ ھم ﺑرای آن
دﻋﺎ ﮐﻧﯾد.
از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ اﻣروز ﻗﻠب ﻣﺎدراﻧﮫ اش را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﻧد.
در ﺗﻼش ﺗﺳﻠﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھد ﺑدھد .ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد
ﮐرد!
ﺧوب اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧﻠوت ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﮐﻼم ﺧدا را ﺷﻧﯾده ﺑﺗواﻧﯾد .ﺟﺎی آرام را ﺑرای ﺧود ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﭘرﺳﺗﺷﯽ آرام را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺗﻼش ﮐﻧﯾد در ﺳﮑوت ﺑﮫ آراﻣش ﺑرﺳﯾد .ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی
زﯾﺎد ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮕوﯾﯾد ،ﻓﻘط ﺧود را ﺑﮫ او ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد .ﺷﺎﯾد ﺧدا ﻣﯾﺧواھد ﻓﮑرھﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد ﮐﮫ
اﻣروز ﻧﯾﺎز دارﯾد .آﻧﭼﮫ ﮐﻊ در ذھن ﺗﺎن ﻣﯽ آﯾد ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد .ﺗﻼش ﮐﻧﯾد از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد اﯾن ﮐﺎر را
ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺟﺎم دھﯾد.

اﺻﻮل ۷
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﺑﮭﺒﻮدی ،ﻋﺸﻖ ،و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در دﺳﺘﺮس ﺳﻤﺎ اﺳﺖ.
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آﯾﺎت درس ۷
ﭘﯾداﯾش ۲۷ ،۲۶ :۱

۲۶ﭘس از آن ﺧدا ﻓرﻣود» :ﺣﺎﻻ اﻧﺳﺎن را ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم.
آن ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎ و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑر ﻣﺎھﯾﺎن
ﺑﺣری و ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن و ھﻣﮫٴ ﺣﯾواﻧﺎت ،اھﻠﯽ و
وﺣﺷﯽ ،ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ و ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ﺣﮑوﻣت
ﮐﻧﻧد۲۷ «.ﭘس ﺧدا اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺧود آﻓرﯾد .اﻧﺳﺎن
را ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا آﻓرﯾد .آن ھﺎ را زن و ﻣرد آﻓرﯾد

ﯾوﺣﻧﺎ ۱۹-۱۶ ،۹-۷ :۴

۷ﯾﮏ زن ﺳﺎﻣری ﺑرای ﮐﺷﯾدن آب آﻣد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ او
ﮔﻔت» :ﻗدری آب ﺑﮫ ﻣن ﺑده۸ «.زﯾرا ﺷﺎﮔرداﻧش ﺑرای
ﺧرﯾد ﻏذا ﺑﮫ ﺷﮭر رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ۹.زن ﺳﺎﻣری ﮔﻔت:
»ﭼطور ﺗو ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﮭودی ھﺳﺗﯽ از ﻣن ﮐﮫ ﯾﮏ زن
ﺳﺎﻣری ھﺳﺗم آب ﻣﯽ ﺧواھﯽ؟« او اﯾن را ﮔﻔت ﭼون
ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻣرﯾﺎن ﻧﺷﺳت و ﺑرﺧﺎﺳت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
۱۶ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ او ﻓرﻣود» :ﺑرو ﺷوھرت را ﺻدا ﮐن و ﺑﮫ
اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﮔرد۱۷ «.زن ﺟواب داد» :ﺷوھر ﻧدارم «.ﻋﯾﺳﯽ
ﮔﻔت» :راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﺷوھر ﻧداری۱۸ ،زﯾرا ﺗو
ﭘﻧﺞ ﺷوھر داﺷﺗﮫ ای و آن ﻣردی ھم ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﺎ ﺗو
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷوھر ﺗو ﻧﯾﺳت .آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﯽ درﺳت
اﺳت« ۱۹زن ﮔﻔت» :ای آﻗﺎ ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺗو ﻧﺑﯽ ھﺳﺗﯽ.

ﻣزاﻣﯾر ۱۰ :۲۷
۱۰ﺣﺗﯽ

اﮔر ﭘدر و ﻣﺎدرم ﺗرﮐم ﮐﻧﻧد ،ﺧداوﻧد ﻣرا ﺗرک
ﻧﺧواھد ﮐرد.

ﻣزاﻣﯾر ۷ ،۶ ،۵ :۶۸

۵ﭘدر ﯾﺗﯾﻣﺎن و ﺣﺎﻣﯽ ﺑﯾوه زﻧﺎن ،ﺧداﺳت در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻘدس ﺧود !۶ﺧدا ﺑﯽ ﮐﺳﺎن را ﺟﺎی و ﻣﺳﮑن ﻣﯽ دھد و
اﺳﯾران را ﺑﮫ آزادی ﺑﯾرون ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾزان
در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺧﺷﮏ و ﺳوزان ﺳﺎﮐن ﻣﯽ ﮔردﻧد.

ﻣزاﻣﯾر۶ :۷۱

۶ﭘﯾش از ﺗوﻟدم ﺗو ﺧدای ﻣن و از َرﺣِ م ﻣﺎدر ﺗو ﭘﻧﺎھﮕﺎ ِه
ﻣن ﺑوده ای .ﭘس ﺗو را ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﮐﻧم.

ﻣزاﻣﯾر ۳ :۱۴۷

۳ﺷﮑﺳﺗﮫ دﻻن را ﺷﻔﺎ ﻣﯽ دھد و زﺧم ھﺎی اﯾﺷﺎن را
ﻣﯽ ﺑﻧدد.

ﻣزاﻣﯾر ۱۱ ،۱۰ :۲۲

۱۰ﻣن از َرﺣِ م ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗو ﺑوده و از ﺷﮑم ﻣﺎدرم ﺧدای
ﻣن ﺗو ھﺳﺗﯽ ۱۱.ﭘس از ﻣن ﺟدا ﻣﺷو ،زﯾرا ﺗﻧﮕﯽ
ﻓرا رﺳﯾده اﺳت و ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

اﺷﻌﯾﺎ ۱۳ -۱۱ :۶۶

۱۱زﯾرا ﻣﺎﻧﻧد طﻔﻠﯽ ﮐﮫ از ﭘﺳﺗﺎن ﻣﺎدر ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﻣﺎ
ھم از ﻧﻌﻣت ھﺎی اورﺷﻠﯾم ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾد و از
ﺟﻼل و ﺷوﮐت آن ﻟذت ﻣﯽ ﺑرﯾد.
۱۲ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :ﻣن ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣﺗﯽ را
در ﺳﮭﯾون ﻣﯽ آورم و ﺛروت اﻗوام دﯾﮕر را ﻣﺎﻧﻧد درﯾﺎﺋﯽ
ﺳرﺷﺎر از آب ،در آن ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزم .ﺷﻣﺎ ﻣﺛل ﮐودﮐﯽ
ﮐﮫ از ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود و در آﻏوش ﻣﺣﺑت او
ﭘرورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،از ﻧﻌﻣت ھﺎ ﺑرﮐﺎت آن ﺑﮭره ﻣﻧد
ﻣﯽ ﮔردﯾد ۱۳.ھﻣﭼون ﻣﺎدری ﮐﮫ طﻔل ﺧود را ﺗﺳﻠﯽ
ﻣﯽ دھد ،ﻣن ھم ﺷﻣﺎ را در اورﺷﻠﯾم دﻟداری ﻣﯽ دھم.

اﺷﻌﯾﺎ ۱۶ ،۱۵ :۴۹

۱۵ﺧداوﻧد ﺟواب ﻣﯽ دھد» :آﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺗواﻧد طﻔل
ﺷﯾرﺧوار ﺧود را ﻓراﻣوش ﮐﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐودﮐﯽ
ﮐﮫ در َرﺣِ م ﺧود ﭘرورش داده اﺳت ،ﺷﻔﻘت ﻧﺷﺎن ﻧدھد؟
ﺑﺎز ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎدر اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧد ،اﻣﺎ ﻣن ﺗرا
ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ۱۶.ﻣن ﻧﺎم ﺗرا در ﮐف دﺳت ﺧود
ﻧوﺷﺗﮫ ام و از دﯾوارھﺎﯾت ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧم.
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