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نقش خانواده مسیحی در تربیت فرزندان

دوستان گرامی  :می خواهم توسط این مقاله درباره

شما نیز زنهای خود را دوست بدارید" (رساله به افسسیان

«خانواده» و نقش آن در ایجاد یک جامعه سالم و مرفه با

باب  5آیه .)75

شما صحبت کنم  .شکی نیست که خانواده یکی از

از آیات فوق بدین نتیجه می رسیم که منزلت ازدواج و

مهمترین ارکان جامعه مدنی و کلیسایی می باشد .به

خانواده از دیدگاه ما مسیحیان بسیار باال و مقدس

همین دلیل باید پیوسته جهت ارتقاء و حمایت از آن

می باشد چون طبق اراده و نقشه خدا است و به همین

کوشش بعمل آورد .طبق تعلیم کتاب مقدس خدا است

دلیل است که کلیسای کاتولیک طالق را مجاز نمی داند

که انسان را زن و مرد آفرید تا با هم بپیوندند و خانواده را

چون "آنچه را خدا بهم پیوسته است  ،انسان نباید جدا

تشکیل دهند" .پس خدا انسان را شبیه خود آفرید .ایشان

سازد" (انجیل مرقس باب  11آیه .)9

را زن و مرد آفرید .آنها را برکت داد و گفت  :بارور و کثیر

یکی از مهمترین اهداف ازدواج داشتن فرزندان و استمرار

شوید  ،نسل شما در تمام زمین زندگی کند و آن را تحت

نسل می باشد  ،بنابراین می شود گفت که فرزندان

تسلط خود در آورد .من شما را بر ماهیان و پرندگان و

زیباترین و ارزشمندترین عطیه خدا برای والدین می باشد

تمام حیوانات وحشی می گمارم" (کتاب پیدایش

و آنها در حفظ و نگهداشتن این عطیه باید کوشا بوده و

باب  1آیه .)72-72

هرگز از مسئولیت خطیر خود را نسبت به تربیت و پرورش

همچنین طبق انجیل مقدس  ،خداوندمان عیسی مسیح

بچه هایشان غافل نمانند .والدین مسیحی باید سعی کنند

اولین معجزه خود را در عروسی قانای جلیل انجام داد و از

تا از نخستین سالهای زندگی  ،قلب پاک فرزندانشان

این طریق خواست ارزش و احترامی که برای ازدواج و

جهت شناخت عیسی و دوست بودن با او باز نمایند .باید

خانواده قائل است ابراز کند( .رجوع شود به انجیل یوحنا

بدانیم که هر چه در قلب این عزیزان بکاریم رشد خواهد

باب .)7

کرد و میوه خواهد داد  ،در ضمن بیاد آوریم که

پولس رسول نیز پیوند زناشوئی مظهر اتحاد عیسی و

خداوندمان عیسی مسیح نسبت به خردساالن و کودکان

کلیسا میداند و زوجین را دعوت می نماید تا از مسیح

یک محبت ویژه ای را دارد به همین دلیل به شاگردان

داماد و کلیسا عروس الگو بگیرند" .ای شوهرها  ،چنانکه

فرمود" :بگذارید بچه ها پیش من بیایند  ،مانع آنها نشوید

مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد ،

چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد .یقین
بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد

هیچ وقت وارد آن نخواهد شد .سپس عیسی کودکان را

کلیسا و جامعه را تقدیم کند .پولس رسول در تجلیل از

در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشت  ،برای ایشان

خانواده و ابراز منزلت واالی آن می گوید" :بنابراین من در

دعای خیر کرد" (انجیل متی باب  11آیه .)12-11

برابر پدری زانو می زنم که هر خانواده در آسمان و زمین

والدین گرامی  :با دریافتن فیض راز ازدواج مقدس به یک

نام خود را از او گرفته است و دعا می کنم که از گنجهای

سلول کلیسائی مبدل شده اید  ،یعنی کانون خانواده شما

جالل خود به شما ببخشد تا بوسیله روح او در درون خود

را به یک کلیسای کوچک میشود تشبیه کرد .چنانکه

قوی و نیرومند شوید و خدا عطا فرماید که مسیح از راه

کلیسا جای دعا و نماز و مالقات با خداوندمان عیسی

ایمان شما در قلبهایتان ساکن شود و دعا می کنم که

مسیح است  ،همچنین اعضای خانواده مسیحی برای

شما در محبت ریشه دوانیده و بر پایه محبت بنا شوید"

تقویت پیوند محبت و اتحاد بین ایشان باید از دعا و تعمق

(رساله به افسسیان باب  9آیه .)12-11

در کالم خدا بهره بگیرند .عیسی فرمودند" :جائیکه دو یا

در این سال رحمت از پدر آسمانی ما بخواهیم تا رحمت

سه نفر به نام من جمع شده اند من در میان آنها هستم"

بیکران او شامل حال همه خانواده ها بوده و از هر گزند و

(انجیل متی باب  12آیه .)71

زیان در امان بمانند  ،خدای ما رحیم و رحمت او تا

حضور عیسی در خانواده مسیحی منشأ آرامش و صلح و

ابد اآلباد است .

شادی است  ،اوست که علیرغم سختیها و مشکالت که
ناشی از برخی شرایط زندگی خانواده را از انحرافات

خدمتگزار شما

گوناگون همانند طالق و تعدد زوجات و لذت جویی و
ارضای شهوات جسمانی و جلوگیری از حاملگی و سقط
جنین را نگه میدارد .متأسفانه فرهنگ مادی گرا و خالی
از هرگونه ارزشهای معنوی و اخالقی که در بسیاری از
کشورهای جهان حاکم می باشد خطرناکترین تهدیدی
است برای ثبات و استقرار خانواده  .چنین فرهنگ به نام
آزادیهای بی قید و بند باعث گردید تا تعداد زیادی از
کودکان و نوجوانان از کانون گرم و پر از مهر و محبت
خانواده محروم شده و به راههای انحرافی و گمراه کننده
را کشیده گردند و به یک معضل اجتماعی مبدل شوند.
خانواده مقدس که اعضای آن عیسی مسیح  ،مریم و
یوسف می باشند کاملترین الگو برای هر خانواده مسیحی
است  .ویژگی اصلی خانواده مقدس همان محبت است که
منشأش خدا می باشد .بنابراین خانواده مسیحی باید روز
به روز راه محبت را بپیماید تا اینکه اتحاد خود را حفظ
نماید و فرزندانی مسئولیت پذیر و با ایمان و فضیلت به

رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

قبل از حرکت به یک سفر طوالنی ...

قبل از حركت به يك سفر طوالني
قبل از حركت به يك سفر طوالني بايد ميل به
برنگشتن را با خود داشته باشي.
قبل از اينكه تصميم به صادق نبودن بگيري يادت
باشه كه فقط خودت به خودت خيانت ميكني
قبل از اينكه مخالفتت را نشان دهي سعي كن بيشتر
گوش بدهي
قبل از اينكه بخواهي تنهاييات را پر كني سعي كن
ببيني كه آيا خودت با خودت راحتي.
قبل از اينكه چيزي برداري سعي كن ببيني كه خودت
چه ميدهي
آسان نيست ولي اصل همه چيز همين جاست
قبل از حركت به يك سفر طوالني با خود ميل به
انطباق يافتن ببر.

قبل از حركت به يك سفر طوالني :يك سفر طوالني
ممكن است كنايه از راه زندگي هر يك از ما باشد ،كه به مثابه
يك سفر طوالني است .بايد خوب مجهز بود .يعني براي اينكه
بتوانيم خوب زندگي كنيم بايد از خصايصي دروني برخوردار شد
تا زندگيمان تباه نشود.
قبل از حركت به يك سفر طوالني بايد ميل به

برنگشتن را با خود داشته باشي :گاهي بر جاده زندگي
وسوسه بازگشت به عقب داريم .اين ميتواند به داليل مختلف
رخ دهد .ترديد از اينكه همه چيز را اشتباه كرده باشيم؛ يا ترس
از انتخاب در مراحل مهم زندگي؛ يا بيمسئوليتي و سطحي
زندگي كردن...
كسي كه به عقب بر ميگردد شخصي است كه از حقيقت فرار
ميكند و جرأت روبرو شدن با فراز و نشيبهاي زندگي را ندارد...
او نميداند كه مشكالت در زندگي فرصتي براي به جلو رفتن
هستند .اگر ميخواهي در زندگي پيشرفت كني بايد ياد بگيري
كه با شهامت و اطمينان جلو بروي و زندگي به تو خواهد

آموخت كه تنها با تسليم نشدن ميتوان به شكوفايي شخصيت
و برآوردن آرزوها رسيد.
قبل از اينكه تصميم به صادق نبودن بگيري يادت

باشه كه فقط خودت به خودت خيانت ميكني :يك
خصيصه مهمي كه بايد در توبرهات داشته باشــي ،صداقت
است .صداقت بايد مشخصه و اساس رابطه ما با ديگران باشد.
صادق نبودن عيبي است كه نهايتاَ خار آن به چشم خودمان فرو
ميرود .چون دير يا زود حقيقت خود را نشان خواهد داد! امروز
براستي نيازمند صفا و شفافيت در روابط اجتماعمان هستيم،
اجتماعي كه معموالَ ما را به تظاهر و ترس وا ميدارد .صادق
بودن يعني پس زدن نقابهايي كه خودمان را پشت آنها پنهان
ميكنيم .صادق بودن يعني پس زدن بياعتمادي و پيش
قضاوتهايي كه نسبت به ديگران داريم .چون آنها را به چشم
يك دشمن ميبينيم و نه يك هديه از سوي خدا.
قبل از اينكه مخالفتت را نشان دهي سعي كن بيشتر

گوش بدهي :خصيصه مهم ديگر گوش دادن است .گاهي
اوقات نسبت به موضعي كه گرفتهايم ،بشدت بر نظرمان
پافشاري ميكنيم ،بدون آنكه به ديگري اجازه و مهلت ابراز
افكار و عقايدش را بدهيم .هميشه افراد را بر حسب
گذشتهيشان ،طبقه اجتماعي و يا اعتقادشان كالسهبندي
ميكنيم و مطمئن هستيم كه خوب ميشناسمشان!!!
حتي عيسي مسيح خود را قرباني اين پيش قضاوتي ميديد« :آيا
اين پسر نجار نميباشد و آيا مادرش مريم نامي نيست و
برادرانش يعقوب و يوسف و شمعون و يهودا ...پس اين همه را
از كجا بهم رسانيد .و درباره او لغزش خوردند .عيسي بديشان
گفت نبي بيحرمت نباشد مگر در وطن و خانه خويش .و به
سبب بيايماني ايشان معجزه بسيار در آنجا ظاهر نساخت».
(متي  31 :31ـ .)38
به اين ترتيب يك گفتگو ميتواند تبديل به يك خودگويي و
خودشنوايي گردد .حالتي كه در آن انسان فقط جبههگيري دارد
و حمله ميكند و پس ميزند .اگر بجاي پيش قضاوتي و
دشمني ياد بگيريم كه بيشتر گوش دهيم ،ديدگاه ما هم با

تجربه ديگران غنيتر ميگردد و با هم ميتوانيم به حقيقت
برسيم.

آسان نيست ولي اصل همه چيز همين جاست :اينطور
زندگي كردن آسان نيست ،اما امكانپذير است .كافي است كه
اين اطمينان را داشته باشيم .شهامت به جلو نگريستن ،صداقت
داشتن ،گوش دادن (به خود ،به ديگران ،به خدا) ،مراقبت از خود
و باالخره از خود دادن ،همه اينها خصايصي هستند كه نميتوان
ناديده گرفت .در يافتن اينها و نهادشان در توبره شك نكنيد!
چون ما را در اين سفر طوالني و دراز زندگي همراهي خواهند
كرد تا زندگيمان به بطالت نگذرد .اگر دوست داري بيشتر
فكر كني:
زندگي را چطور ميبيني؟ يك سفر اجباري ،يك بار سنگين،
يك كسالت ،فرصتي براي شكفتن و پيشرفت كردن ،تحقق يك
نقشه ،زماني براي كشف دائم.
در مقابل مشكالت چه رفتاري داري :ترس ،تسليم ،جرأت،
اطمينان ،فرار...
صداقت چقدر براي تو مهم است :آيا ميتواني بدون پيش
قضاوتي به ديگران گوش دهي؟ آيا نسبت به خودت يك تصوير
درست داري؟ آيا آنطور كه هستي خودت را قبول داري؟ آيا هميشه

قبل از اينكه چيزي برداري سعي كن ببيني كه خودت

توقع دريافت داري يا ميتواني چيزي هم از خودت بدهي؟

قبل از اينكه بخواهي تنهاييات را پر كني سعي كن

ببيني كه آيا خودت با خودت راحتي :بدترين تنهايي كه
ميتوانيم تجربه كنيم تنهايي درون است .تنهايي درون يعني با
خود راحت نبودن و با خود هميشه معذب بودن .بيشتر مسائل
هر يك از ما حاصل قبول نداشتن خودمان است :گذشتهيمان،
ضعفها ،محدوديتمان ،جسممان ...بنابراين دائم با خود سر جنگ
داريم و فرار از آن وقتمان را با ديگران پر ميكنيم .غافل از
اينكه براي راحت بودن با ديگران بايد اول با خويشتن راحت
باشيم .با زندگي آشتي كنيم و ضعفهايمان را بپذيريم و در كنار
آن از خصايص زيبا و غناي وجودمان مطلع گرديم .از خودمان
مواظبت كنيم و از درون زندگي كنيم ،يعني براي خودمان وقت
داشته باشيم .فقط به اين نحو بودن با ديگران براي ما كمكي
براي رشد و شكوفايي شخصيت خواهد بود.

چه ميدهي :همه به زندگي بدهكاريم .اما از طفوليت گرفتن
را ميآموزيم ،حتي عادت ميكنيم كه بقاپيم .اما باالخره زماني
ميرسد كه بايد از خودمان بدهيم .چون نميتوانيم در زندگي به
انگل بودن ادامه دهيم .جهان هزاره سوم نياز به ابتكار و شادي،
نيروي جسماني و ذهني و روحاني ما دارد تا پيشرفت نمايد و
اين پيشرفت براي سعادت همگان باشد .ما نسبت به هم
بدهكاريم! يعني بايد از “گرفتن“ به “دادن“ رسيد .تجربه آموخته
است كه در زمان دادن بيشتر يافتهايم .هر عمل نيكويي كه
انجام دهيم بنحويي به نفع خودمان بر ميگردد ،حتي اگر در
ظاهر عكس آن باشد.

شکیبایی و صبر بهره فراوان دارد و عدم آن مانع رسیدن به قدرت وتمرکز حواس و پیروزی است.
اگر انسان قدرت پیروز شدن بر نفس خویش را داشته باشد قدرت انجام کارهای بزرگ را نیز دارد.
عمل هر فردی نمایانگر اندیشه اوست ،
خوش بینی و ایمان داشتن به هدف ما را به موفقیت راهنمایی می کند( .استاد لی)

به تو اي دوست جوان ...

درخت گالبی
مردی چهار پسر داشت .آنها را به ترتیب بهه رهراد در هت ی به ای اررههاد هه در ااصههه ای درر ا
انه شان ررییده بود:
پسر ارل در مسهان  ،درم در بهار  ،روم در تابسهان  ،ر پسر چهارم در پاییز به نار در ت راهند.
رپس پدر همه را ارا واند ر ا آنها وارت ه بر اراس آنچه دیده بودند در ت را توصیف نند.
پسر ارل یفت :در ت شه بود  ،میده ر در هم پیچیده.
پسر درم یفت :نه  ...در ه پوشیده ا جوانه بود ر پر ا امید شکفهن.
پسر روم یفت :نه  ...در ه بهود
ررشههار ا شههکواه هههای ی هها ر
عطههرآیین  ...ر بهها شههکوههرین
صحنه ای بهود هه تها بهه امهرر
دیده ام.
پسر چهارم یفهت :نهه !!! در هت
بالغ بود پربار ا میوه ها  ...پهر ا
ندی ر ایش!
مرد ل خندی د ر یفت :همه شما دررت یفهید  ،اما هر یک ا شما اقط یهک الها ا

نهدی در هت را

دیده اید! شما نم توانید درباره یک در ت یا یک انسان براراس یک الا قضارت نیهد :همهه صاصها
آنچه هسهند ر لذت  ،شوق ر عشق

ها

ندییشان برم آید اقط در انهها نمایان مه شهود  ،رقهه همهه

الهها آمده ر راهه باشند!
ایر در " مسهان" تسهیم شوید  ،امید شکواای "بهار"  ،ی ای "تابسهان" ر باررری "پهاییز" را ا
داده اید!
م ادا بگذاری درد ر رنج یک الا  ،ی ای ر شادی تمام الههای دیگر را نابود ند!
ندی را اقط با الههای دشوارش ن ین؛
در راههای رخت پایداری ن :لحظه های بههر باال ره ا راه م ررند!
همیشه همینطوری نمیمونه ه.

هف

پيام نوجوانان ...

« چرا پر كاهي را كه در چشم برادرت هست ميبيني
ولي در فكر چوب بزرگي
كه در چشم خود داري نيستي؟ » (انجيل متي )3 :7

وقتي واقعاً بد هستيم ،عيسي با اين كلمات با ما

دس براي ايناه خدا ما را ببخشد ،بايد اول با

صحبت ميكند .بعضي وقتها از ديگران انتظار

ا رافيانمان در دو تي و خشتي باشيم.

كارهايي داريم كه خودمان حاضر نيستيم انجام دهيم.
در زمان عيسي عدهاي كه فريسي ناميده ميشدند از

چطور ميتوانيم به برقراري صلح و آشتي
كمك كنيم؟

مردم ديگر شديداً انتقاد ميكردند چون مثل خودشان
دينداري نميكردند .عيسي به ايشان ميگويد كه چه
فايده دارد به دعا بنشينيد ولي نسبت به ديگران
بيتوجهي كنيد.
وقتي عيسي عيب كسيي را مريرم ميكنيد بيراي ايين
نيست كه او را ناراحت كند .عيسيي اينايار را ميكنيد
براي ايناه هر كدام از ما بيا توجيه بيه يرز رفتيار
نسبت به ديگران ،بتوانيد راه بهتير زنيدگي كيردن بيا
ا رافيييانر را ديييدا كنييد .عيسييي خناييه را خوا ييت و
گفت ،اول خود

انجام داد.

خيلي خ ان ا ت كه ديگران را راضي كنيم تا
اشتباهاتشان را ببينند حتي بپذيرند .و اين كار بايد
فقط براي كمك كردن باشد .بنابراين بايد قبول كنيم
كه براي كمك به شخص ما هم ،ديگران عيب ما را
بگويند و ما هم بپذيريم.
اما قبل از خناه در انتقاد از ديگران عجله كنيم ،بهتر
ا ت گاهي از خودمان ئوال كنيم :چرور ميتوانم
ايرادات خودم را روشنتر ببينم؟ عيسي به ما خموخت
كه هر كس دعا ميكند بايد فروتني بيشتري نشان
دهد و با محبت بيشتري به ا رافيانر نگاه كند زيرا
هر يك از ما گناه كاريم و نياز به بخشر خدا داريم.

وقتي بجاي انتقاد كردن و بد گفتن ،عي ميكنيم
عادات و اخالق زيباي ياديگر را كشف كنيم...
وقتي دنبال دعوا كردن نيستيم و عي ميكنيم تا از
يك بزرگتر براي حل و رفع

وء تفاهم كمك

بگيريم...
وقتي راضي نيستيم كوچاترين بيعدالتي بشود حتي
اگر به نفع ما باشد...
وقتي بجاي داد و بيداد كردن ،راضي ميشويم با
شخصي كه رز فار

با ما فرق ميكند ،صحبت

كنيم و به حرفهاي او هم گو

دهيم.

وقتي با ديگران خنرور رفتار ميكنيم كه ميخواهيم
ديگران با ما رفتار كنند.

جواز بهشت
روزي مردي خواب ديد كه مرده و پس از گذشتن از پلي به دروازه بهشت رسيده است .دربان بهشت به مرد گفت :بـراي ورود
به بهشت بايد صد امتياز داشته باشيد  ،كارهاي خوبي را كه در دنيا انجام داده ايد  ،بگوييد تا من به شما امتياز بدهم.
مرد گفت :من با همسرم ازدواج كردم  35 ،سال با او به مهرباني رفتار كردم و هرگز به او خيانت نكردم.
فرشته گفت :اين سه امتياز.
مرد اضافه كرد :من در تمام طول عمرم به خداوند اعتقاد داشتم و حتي ديگران را هم به راه راست هدايت مي كردم.
فرشته گفت :اين هم يك امتياز.
مرد باز ادامه داد :در شهر نوانخانه اي ساختم و كودكان بي خانمان را آنجا جمع كردم و به آنها كمك كردم.
فرشته گفت :اين هم دو امتياز.
مرد در حالي كه گريه مي كرد  ،گفت :با اين وضع من هرگز نمي توانم داخل بهشت شوم مگر اينكه خداوند لطفش را شـامل
حال من كند.
فرشته لبخندي زد و گفت :بله  ،تنها راه ورود بشر به بهشت موهبت الهي است و اكنون اين لطف شامل حال شما شد و اجازه
ورود به بهشت برايتان صادر شد!

از گفته های مادر ترزا

مردم اغلب غیر معقول و غیر منطقی و خود محور هستند.

با این همه تو ببخش

اگر مهربانی کنی ممکن است تو را متهم به خودخواهی و خودپرستی کنند.

با این همه مهربانی کن

اگر موفق شوی عده ای دوستان دروغین و دشمنان واقعی پیدا می کنی.

با این همه موفق شو

اگر صادق و بی پرده باشی ممکن است مردم بتو کلک بزنند.

با این همه صادق و بی پرده باش

آنچه را که سالها با زحمت ساخته ای ممکن است یک شَبِه ویرانش کنند.

با این همه تو بِساز

اگر آرامش و شادی را پیدا کردی بِتو حسادت خواهند ورزید.

با این همه شاد باش

مردم اغلب کارهای خوبی را که امروز می کنی فردا فراموش می کنند.
بهترینها را به دنیا می دهی و ممکن است هرگز کافی نباشد.

با این همه تو خوبی کن
با این همه بهترینها را به دنیا بده

در نهایت آنچه هست  ،بین تو و خدای توست  ،نه بین تو و مردم
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