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 خدا قلب مادرانھ  
درس   ۲پیروی بخش  

 

 

   
    

 

 
 قلب مادرانھ خدا

 ۲۷،  ۲۶: ۱پیدایش پیام مھم را در مورد موجودی خدا میبینیم.  ۱در پردایش  
ن. مخصوصاً در عھد جدید در  چھ زباشیم چھ مرد    ، میدا ساختھ شده ا خمیدھد کھ شبیھ  ن بھ ما نشا آیھ  ین ا

ا  د خ در پس  شده است اما در پیدایش میخوانیم کھ خدا ماھیت زن را نیز دارد.مورد خدای پدر صحبت 
   را میتوانیم بیبینیم. مرد و زنان   شخصیتی

  ایجاد ید. مردھا دوست دارند ااو در نظرمان می عملی  ھایوقتی بھ بعد مردانھ خدا فکر میکنیم بیشتر کار
برای مشکالت راه حل پیدا   ،جواب سوالھا را بدھند دوست دارند  آنھا .ند باش  کنجکاوکشف کنند و  ،کنند 

 . ماجراجو ھستند  کنند و
ھمدلی  ،  صمیمیت برای زن   .ظت، مراقبت، و پرورش را دارند آنھا حس حفا بعد زنانھ متفاوت است. 

نگاه عمیق بھ طرف مقابل  مھمتر است.  احساسات و افکار برای یک زن از ابراز محبت جسمانی بسیار 
 . ھمین خصوصیت در شخصیت خدا ھم نقش مھمی دارد  استراحت با یکدیگر نیاز مھم یک زن است. و 

 

 چیزی در خدا مبحصر بھ فرد است؟  یچ - بودن
 

 ۱۹-۱۶، ۹-۷: ۴یوحنا 
 ۱۱،  ۱۰: ۲۲مزامیر 

 

 
  ،محبتی کھ اینجا نام برده میشود  .است  محبت  خدا  ت:چگوانھ اس خداات ذ کھ شده داده  نجا ناشانیدر ا

بھ این معنی است:   است استفاده شده  ، کھ در این درس اصلی کلمھ آگاپھ است. ترجمھ    خاص محبتی 
   .ان و انسخدا   بین  محبت بخشش 

 
 ۱۳ -۱۱: ۶۶اشعیا 

 

 
مادر ھم تغذیھ و ھم امنیت   از چھره اش رضایت و آرامش میبارد.  ،کودکی کھ از سینھ مادر شیر مینوشد 
بین    محکم پر حمایت مادر رھا میکند. بھ این ترتیب بندی   آغوش بھ را بھ کودک میدھد و کودک خود را  

مادر را   میگیرد. حتی از نظر علمی نیز ثابت شده کھ ھنگامی کھ کودک شیر  شکل  مادر و فرزند 
پذیرش و ارزش   ،. محبت دھد تشدید می  ان ترشح میشود و پیوستگی بین این دو رادر بدنش آنزیم  ،مینوشد 

   . شوند کودک می زندگی بھ این ترتیب پایھ ھای محکم در
  مادر ما را محبت میکند و تجربھٴ  این تصویر چیزی از محبت خدا را برای ما آشکار میکند. خدا ھمچون 

 . با خدا داشتھ باشیم میتوانیم  ما ھم  ،را کھ یک نوزاد با مادرش دارد 
 ۸،  ۲:۷تسالونیکیان اول پولُس نیز در باره محبت ماردانھ خود برای فرزندان روحانی اش نوشتھ میکند. 

 

 محبت خانوادگی 
ر  ای از محبت را ایجاد میکنند. اگ م چشمھ ھ این زوج با  . نقشھ خدا این بود کھ بھ کودک پدر و مادر بدھد 

کودک تصویری از محبت خدا را دریافت میکند. این نوع   ،کنند پدر و مادر واقعاً یکدیگر را محبت 
ی را داشتھ  ب. زمانی کھ پدر و مادر محاوره سالم وخوگیم یا محبت خانوادگی می » ستورگھ«  محبت را

ر بخصوص در  در این زمینھ ماد  ماید.نابراز   کودک نیز مشتاق آن میشود کھ بھ خوبی خود را ،باشند 
را تجربھ   مادراجرا مینماید. نوزاد نوازشھای پر محبت و نرمی  سالھای اولیھ رشد کودک نقش مھم را

و تسلی رامیشنود و   ،تشویق  ،او تأیید  گپھای مادر،چشمان او عشق و پذیرش را میبیند. در  میکند و در 
است. بودن تو نیکوست. میتوانی   با رفتارش بھ کودک نشان میدھد کھ جای تو امن  مادربھ این ترتیب 
 . خودت باشی
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 جنگ بر علیھ صمیمیت و محبت مادرانھ 
کار را از طریق شکستن   این  د کرد کھ ما محبت مادرانھ خدا را تجربھ نکنیم. اوھخوا  کوشش دشمن خدا 

  انجام میدھد تا کردن آنھا بھ واسطھ بیماریھا و طالقھا  زخمی کردن روح مادران و دور ، بنیان خانواده ھا
را بھ ما منتقل کنند. بھ ھمینخاطر کودک احساس  ایم  نتوانند محبت مادرانھ ای کھ الزم داشتھ  مادران 

شاید شما مادری داشتھ اید   مادر را نمیتواند تجربھ کند.  امنیت را از دست میدھد و نزدیکی و صمیمیت با 
تان را بخاطر فوت یا   شما بدھد. شاید حتی مادر  داشتید بھ کھ قادر نبوده محبت توجھی را کھ بھ آن نیاز

 باید مواجھ شد؟  موضوع داده باشید. چطور با این  طالق از دست 
 

 وعده خدا برای بھبودی 
 

 ۱۶، ۴۹:۱۵اشعیا 
 ۲۷:۱۰مزامیر 

 ۷،  ۶،  ۵: ۶۸ رمزامی
 ۷۱:۶ مزامیر

 ۳:  ۱۴۷مزامیر 
 
 

خدا   ،درد شما شده باشد  باعث ناراحتی و  مادر تان یا   و  شما نبودهدر این آیات میبینیم کھ حتی اگر مادر  
 . تان را پر کند   میخواھد جای مادر طبیعی 

مانند مادر از شما نگھداری  ، خداوند بزرگ شده اید   اگرای برای بھبودی شما دارد. حتی  خدا نقشھٴ 
 میکند.  

 . آماده دریافت شماست  ،یکھ در کودکی شکل گرفتھ اند  خدا با شفا و تسلی زخمھای 
 

 
 مشق

 

کنید و خدا را بخاطر آن شکر    صحبت   ید تان داشت  کھ با مادر  ن ان درباره تجربھ ھای شیری ت  با مربی
انحام    تالش  .منوز در قید حیات است)   (اگردید.  بفرستیتان برکت    مادربرای  کنید.   کنید از طریق 

ش  برای شما با ارز  مادر تان یک از جنبھ شخصیت    را بھ او ابراز کنید. کدام  محبت خود   ھای تان کار
   استند؟ 

 

داشتھ اید و بھ شفا نیاز دارید    ای دردناک کھ در ارتباط با مادرتان ھ   از روح القدس بخواھید کھ تجربھ 
 را برای تان نمایان کند. 

ھ شفا دارید با ھم برای آن  بتان صحبت کنید. اگر احساس میکنید کھ نیاز    باره خاطرات دردناک  در
 دعا کنید. 

 

    . کند  ا نمایاناز خدا بخواھید کھ امروز قلب مادرانھ اش را برای شم
باشید کھ دریافت خواھید    مئن بدھد. مط  تسلی باشید کھ خدا بھ عنوان مادر بھ شما میخواھد   در تالش 

 کرد!
پیدا کنید و    د را برای خو  آرام  جای   باشید تا کالم خدا را شنیده بتوانید.  خلوت   خوب است کھ جای 

. نیاز نیست کھ چیزی  د ت بھ آرامش برسیکنید در سکو  تالش   موسیقی پرستشی آرام را انتخاب کنید.
جدید بھ شما بدھد کھ    د فکرھای ھاید خدا میخواش   فقط خود را بھ او تسلیم کنید. زیاد بھ خدا بگویید،  

کار را    کنید از این بھ بعد این   تالش   دارید. آنچھ کع در ذھن تان می آید یادداشت کنید. امروز نیاز  
    . بیشتر انجام دھید 

 
 ۷ اصول 

 

 بھبودی، عشق، و صمیمیت در دسترس سما است.وند برای شما مانند یک مادر است. خدا

۱ 
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۳ 
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 آیات درس  ۷

 
 ۲۷،  ۲۶: ۱پیدایش 

سازیم.   پس از آن خدا فرمود: «حاال انسان را می۲۶
ھا بھ صورت ما و بھ شکل ما باشند و بر ماھیان   آن

حیوانات، اھلی و   مھٴ بحری و پرندگان آسمان و ھ
وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت  

پس خدا انسان را بھ صورت خود آفرید. انسان  ۲۷ ».کنند
  ھا را زن و مرد آفرید را بھ صورت خدا آفرید. آن

   
 ۱۹-۱۶،  ۹- ۷:  ۴یوحنا 

یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی بھ او  ۷
شاگردانش برای  زیرا ۸ ».گفت: «قدری آب بھ من بده

زن سامری گفت: ۹. خرید غذا بھ شھر رفتھ بودند
«چطور تو کھ یک یھودی ھستی از من کھ یک زن  

خواھی؟» او این را گفت چون   سامری ھستم آب می
 .کنند یھودیان با سامریان نشست و برخاست نمی

عیسی بھ او فرمود: «برو شوھرت را صدا کن و بھ  ۱۶
جواب داد: «شوھر ندارم.» عیسی  زن ۱۷ ».اینجا برگرد

زیرا تو ۱۸ گویی کھ شوھر نداری، گفت: «راست می
ای و آن مردی ھم کھ اکنون با تو  پنج شوھر داشتھ

کند شوھر تو نیست. آنچھ گفتی درست  زندگی می
 .بینم کھ تو نبی ھستی زن گفت: «ای آقا، می۱۹ »است

 
 ۱۱،  ۱۰:  ۲۲مزامیر  

بوده و از شکم مادرم خدای  من از َرِحم متعلق بھ تو ۱۰
پس از من جدا مشو، زیرا تنگی  ۱۱. من تو ھستی

 .رسیده است و کسی نیست کھ بھ من کمک کند فرا
 

 ۱۳ - ۱۱: ۶۶اشعیا  
کند، شما   زیرا مانند طفلی کھ از پستان مادر تغذیھ می۱۱

شوید و از   ھای اورشلیم برخوردار می ھم از نعمت
 .برید جالل و شوکت آن لذت می

فرماید: «من سعادت و سالمتی را  خداوند چنین می۱۲
آورم و ثروت اقوام دیگر را مانند دریائی  در سھیون می

سازم. شما مثل کودکی  سرشار از آب، در آن جاری می
شود و در آغوش محبت او   کھ از شیر مادر تغذیھ می

مند   یابد، از نعمت ھا برکات آن بھره پرورش می
ری کھ طفل خود را تسلی  ھمچون ماد۱۳. گردید می
 .دھم دھد، من ھم شما را در اورشلیم دلداری می می

   
 ۱۶، ۱۵ :۴۹اشعیا  

تواند طفل  دھد: «آیا یک مادر می خداوند جواب می۱۵
تواند بھ کودکی  شیرخوار خود را فراموش کند؟ آیا می

کھ در َرِحم خود پرورش داده است، شفقت نشان ندھد؟ 
مادر این کار را بکند، اما من ترا  باز ھم ممکن است 

من نام ترا در کف دست خود  ۱۶. کنم فراموش نمی
 .کنم ام و از دیوارھایت محافظت می نوشتھ

   
 
 
 

 ۱۰ :۲۷مزامیر  
حتی اگر پدر و مادرم ترکم کنند، خداوند مرا ترک ۱۰

 .نخواھد کرد
   

 ۷،  ۶،  ۵:  ۶۸مزامیر  
جایگاه پدر یتیمان و حامی بیوه زنان، خداست در ۵

دھد و   کسان را جای و مسکن می خدا بی۶! مقدس خود
انگیزان   آورد. اما فتنھ اسیران را بھ آزادی بیرون می

  .گردند در بیابان خشک و سوزان ساکن می
 

 ۶ :۷۱مزامیر
پیش از تولدم تو خدای من و از َرِحم مادر تو پناھگاِه  ۶

 .کنم ای. پس تو را پیوستھ ستایش می من بوده
   

 ۳:  ۱۴۷مزامیر  
ھای ایشان را   دھد و زخم دالن را شفا می شکستھ۳

 .بندد می
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