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کنیم. بسبب  خرابی و نابودی دامنگیر ما شده و در ترس و خطر زندگی می "

                 نابودی قومم روز و شب سیل اشک از چشمانم جاریست."

   48-47: 3مراثی ارمیا 

"چشمانم از گریه تار شده است. از دیدن مصیبتی که بر سر قومم آمده، 

   11:2غمی جانکاه وجودم را فرا گرفته است. " مراثی ارمیا 

 یستن ادامه داد؟ ز   توان پس از مصیبت به چگونه می 
 چه کرد )از کتاب مراثی(؟ ارمیا  

 فکرت را به خداوند معطوف کن  -1

شود بهتر آنست که در سکوت و تنهایی  هنگامی که او دچار مصیبت می "

بنشیند و در برابر خداوند سر تعظیم فرود آورد، زیرا ممکن است امیدی  

   29-28:  3باشد." مراثی ارمیا 

نی، به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود  کاما تو هنگامی که دعا می "

بیِن تو، به تو پاداش خواهد داد." که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدِر نهان 

   6:6متی  

 از خدا بخواه ترسهایت را دور کند  -2

"ای خداوند وقتی از عمق چاه نام تو را خواندم صدایم را شنیدی و به  

می که تو را خواندم به کمکم آمدی و گفتی:  هایم توجه کردی. آری هنگاناله

  57-55: 3نترس." مراثی ارمیا 

"خداوند را به کمک طلبیدم و او مرا اجابت فرمود و مرا از همۀ ترسهایم 

  4:34رها ساخت." مزمور 

 

 

 ایمان داشته باش که خدا تو را اِحیا خواهد کرد  -3

"ما را بسوی خود بازگردان و شکوه دوران گذشتۀ ما را به ما بازده."  

  21:5مراثی ارمیا 

بینم،  "اگر مطمئن نبودم که نیکویی خداوند را بار دیگر در این دنیا می 

   13:27تابحال از بین رفته بودم." مزمور 

طلبند. پس "خداوند نیکوست برای کسانی که به او توکل دارند و او را می 

وبست که چشم امیدمان به او باشد و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را خ

   26-25: 3نجات دهد." مراثی ارمیا 

 به آنچه که تغییر ناپذیر است بیندیش  -4

 کند خداوند هنوز همه چیز را کنترل می  •

ابد باقی هستی تا اند... ای خداوند تو "دلهایمان بی تاب و چشمانمان تار شده

   19،17:  5لطنت تو بی زوال است." مراثی ارمیا و تخت س

 خداوند هنوز مرا دوست دارد  •

گردد. بله آورم جانم تلخ می "وقتی مصیبت و سرگردانی خود را به یاد می 

شود. اما نور امیدی بر قلبم  آورم و وجودم پریشان می آنها را دائم به یاد می 

بب  سآورم که رحمت خداوند بی زوال است، آری به تابد وقتی به یاد می می 

ت و رحمت او هر  ایم. وفاداری خدا عظیم اسمحبت اوست که ما تلف نشده

   23-19: 3تابد." مراثی ارمیا صبح بر ما می 

 خداوند تنها نیاز من است  •

 گویم: من فقط خدا را دارم، پس به او امید خواهم بست." "به خود می 

    24:3مراثی ارمیا 


