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 روز مادر: مارچ 14یکشنبه 

 11–1، 2خروج خوانشی از کتاب  

زن باردار شد و پسری به دنیا آورد. وقتی  .با زنی الوی ازدواج کرد  خاندان الویاکنون مردی از  

 بیشتررا  دیگر نتوانست او اما چون. را به مدت سه ماه پنهان کرد است، او فرزند نیکوییدید که او 

قرار داد و آن  سبدکودک را در  سپس .پوشاند زفتگرفت و آن را با قیر و ی از نی برسبد  ،پنهان کند

 خواهرش از دور ایستاد تا ببیند چه بالیی سرش می آید.رود نیل گذاشت. را در میان نیزارهای کنار 

ی قدم م رودکنار  ندیمه هایش دردر حالی که  به کنار رود نیل آمد، شست و شوبرای  دختر فرعون 

وقتی آن را باز کرد، کودک . خود را فرستاد تا آن را بیاورد کنیزاو سبد را بین نیزارها دید و  .زدند

برانیان وی گفت: "این باید یکی از فرزندان عدل دختر فرعون به رحم آمد.  را دید. او گریه می کرد،

 ،یانمن بروم و از زنان عبرمی خواهی آیا : »پرسیددختر فرعون  از کودکخواهر آنگاهباشد."  

بنابراین دختر رفت « بله.»دختر فرعون به او گفت: « ؟را برایت شیر دهدبیاورم تا فرزند  یپرستار

من من شیر بده و او را برای  و ببراین کودک را ». دختر فرعون به او گفت: آوردو مادر کودک را 

 تر وقتی کودک بزرگ. دادمی آن شیربه و  بردمی بنابراین زن کودک را « به تو می دهم.، دستمزد

او را از آب گفت  زیرا را موسی نامید، کودکاو پسر وی شد. و او  برد شد، او را نزد دختر فرعون 

 . بیرون کشیدم

  

 22–22 ، 11   انجیل یوحنا

 

 ت.این کالم پروردگار اس 

 بشنوید. یوحناانجیل خداوند ما عیسی مسیح را طبق گفته   

، ایستاده بودند.  مریم مجدلیههمسر کلوپاس و  مریم، مادر و خواهر مادرش، عیسی نزدیک صلیب 

دوست داشت کنار او ایستاده دید، به مادرش گفت:  او را خیلی را که شوقتی عیسی مادر و شاگرد

 ش،شاگرد ، ست." و از آن ساعتینجاگفت: " مادرت اخود ه شاگرد ، پسرت اینجاست." سپس بمادر"

 برد. خوداو را به خانه 

 این انجیل پروردگار است. 

  

 روز مادریکشنبه  سخنرانی امروز،  

« لطف»که لطف خدا در آن نشان داده می شود، بیشتر به این دلیل  است مکانی ، خانوادهدر واقع،  

 می آورد. به بار ربدترین نقص ها خی که خداوند ازقلمداد می شود 

به طور معمول شامل توزیع گل نرگس . مادرانمان جشن می گیریمبرای این روزی است که هر سال  

بسیار خوب است و به ما یادآوری می کند که از پدر و مادر خود که معموال است، تبریک و کارت 

 .قدردانی نکرده امه اندازه کافی من هرگز باما در مورد شما نمی دانم،  . قدردانی کنیم



متفاوت  ، بنظرخانواده ها در حالیکه همه"مادران" جشن می گیریم  در رابطه بادقیقاً چه چیزی را  

 می کنندو از ما مراقبت  می آورندکه ما را به این دنیا  هستندنها همان کسانی آآیا می رسند؟ 

"؟  ستمادر خدا مریمیا "مادر زمین" یا " "ادر کلیسا"م همان آیا این ؟نیستندکه مادران ما  درحالیکه

، فشارهاآنها به خاطر از می بایست بلکه ه مادران دوست داشتنیبخش های به روز نه فقط  در این

مطمئناً، برای بسیاری از  .قدردانی کردداشته در پی  آنهاکه خانواده برای  و خواسته هایی  ها سختی

روابط  و یافرزندان  ومادران مثل دوری و فراق  را یادآور می شودی ما، امروز جنبه های دردناک

بواسطه هایمان، چقدر از آرمان  و اینکه که تخریب و یا با مشکل روبرو شده است خانوادگی

 .گرفته ایمگناهانمان فاصله 

یچ و من به ه باشدانچه که گویای همه چیز غیرممکن است انچه که بتوان در مورد مادر گفت یافتن  

ما بیش از  مادراناما می دانم که . چگونه است بودنوجه صالحیت ندارم که به کسی بگویم که مادر

از می کنیم و  تقلیدهر چیز دیگری در زندگی بر هویت ما تأثیر می گذارند، به این دلیل که ما از آنها 

 تاثیراتزرگ کردند کسانی که ما را ب .ترین تالش خود را می کنیم تا شبیه آنها نباشیمبیش طرفی

می کنیم و حتی اگر  آنها ما به جای می گذارند که ما تمام زندگی خود را صرف تمرین برعمیقی 

 وجو نخواهد آمد. انها بهزیرا هیچ کس بدون  به آنها مربوط می شویمخود را نشناسیم، باز هم  والدین

 برگرفته شده است.نقاط قوت بدنی، ضعف ها و ویژگی های چهره ما از آنها 

اینکه ما به همین راحتی می توانیم زندگی  پدر و مادر بودن را بسیار مشکل می کند.و همه اینها  

اگر  کنیم چه؟ی اگر اشتباه اگر شکست بخوریم چه می شود؟. خوب یا بد تغییر دهیمبه را  فرزند خود

 ؟متوجه نشویم چهآنچه را که قرار است احساس کنیم 

بیشترین  افرادی که کامل نبوده امااز  دارد که کتاب مقدس در واقع داستانهای بسیاری خدا را شکر، 

 خروجاز  خوانشامروز یک . و در قالب یک خانواده معمولی نیستند داده اندخود را انجام تالش 

خود را به  زندگی: در زمان ستم، بردگی و فقر، مادر موسی او را در یک سبد قرار می دهد و داشتیم

 رودخانه نیل می سپارد.

نجات می دهد، انتخاب تکان ، توسط ستمگران کشته شدناین اقدام ناامیدکننده ای است که او را از 

به مرگ احتمالی واگذار می کند.  او را از مرگ حتمی نوزاد خود  نجاتدهنده ای که مادری برای 

 فضاییک  وجودر به آن می شود آنچه منج. نمی خواهد انجام دهد مادریاین انتخابی است که هیچ 

پیدا می شود توسط همسر فرعون  نوزاد پسر که در نیزارها رها شده بود، ،غیرمعمول است که در آن

را در وهله  در واقع خود او، آن )فرعون شخصی است که. به فرزندی قبول می کند و او، ان پسر را

 سر برای تربیت او به عنوان پرستار بچهپآن مادر  و این در حالی ست که به خطر می اندازد( نخست

 انتخاب  می شود.

.  می کنددنبال  به آخر، فرزند خود را تا جاودانه مادرانه، با عشق مریمانجیل،  خوانش ما ازدر 

می ، مادری که ناچار است نگاه کند در حالی که فرزندش تحقیر و رنج فراوان داستان دیگری از درد

عیسی از روی صلیب با او صحبت می . کاری از دستش بر نمی آیدو او در حال مرگ است و  شود

گویی که مادر خودش است و او  ،کند و او را به یکی از شاگردانش می سپارد که از او مراقبت کند

 پسرش است.



عشق شدیدی است که حاوی هر دو داستان موسی و عیسی شامل درد و رنج است، اما همچنین  

و مهمتر اینکه هر دو داستان نشان می دهد که روابط مادرانه و  ل می کندها را تحم سختیبدترین 

فراتر از سطح بیولوژیکی است.  عشقی که امیدوار است و فراتر از هنجارهای اجتماعی   خانوادگی

 اینقرار می گیرند.    را به فرزندی قبول می کنند و مورد آزار و اذیت ، پسران.  مادرانعمل می کند

 .رندتاز مرگ قوی اشفانهعکه پیوندهای  دهدنشان می 

است.   فراقیا  و نزدیکیدر واقع، خانواده پیوندی است که فراتر از دوست داشتن و دوست نداشتن،  

یگر را به فرزندی یکدباید  بلکه خود را دوست داشته باشیماصلی ما مسیحیان نه تنها نباید خانواده 

باید ، کنیمنیا به یک زبان صحبت  نرسیم واه یکسان به نظر و از یکدیگر مراقبت کنیم، خو بپذیریم

با درد،  هموارهاین عشق است که . یکدیگر را دوست داشته باشیم، زیرا همه ما در خانواده خدا هستیم

 مقابله می کند.نفرت و تعصب 

در  ، عشقی کهشده ایمفراخوانده به آن زندگی  دراست که ما مسیحیان  یعشقاز همان این نوعی  

عشقی همان این . نیستتبریک واقعیت نسبت به هم نشان می دهیم.  این عشق "خوب" به گل و کارت 

این عشقی است که ما را به کمک همه کسانی که . می کنیمدر جهت آن است که ما تمام تالش خود را 

، برای شیمبخمی  را باز می کنیم، به یکدیگر غذا می دهیم، یکدیگر را درهافرا می خواند،  ، می بینیم

جستجوی چهره خدا در در واقع بلکه  یم،کنترحم  یکدیگر به عشق این نیست که. هم دعا می کنیم

  انسان هاست. تمامی 

شما خانواده من هستید، و من متعلق به شما هستم، و  .را جشن می گیرم امروز، روز مادربنابراین  

خانواده  ما یک، خود، افتخار می کنم و فرزندبه عنوان برادر، خواهر، مادر، پدر  ،همه شمابه 

 یکپارچه هستیم که خدا ما را به مادری که تا همیشه دوستمان دارد سپرده است.

 

 آمین 


