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سال خانواده مسیحی

دوستان گرامی  ،بنا به پیشنهاد عالیجناب پاپ فرانسیس
سال  4102به خانواده اختصاص داده شده است .انگیزه
این تصمیم آگاه بودن از اهمیت و ارزش خانواده مسیحی
و از مأموریت آن در انجام رسالت کلیسای مقدس
می باشد .طبق تعالیم کتاب مقدس خانواده یکی از
مهمترین نهادهایی است که با اراده و طبق نقشه قبلی
خدا شکل گرفت .در کتاب آفرینش اینطور می خوانیم :
"پس خدا انسان را شبیه خود آفرید .ایشان را زن و مرد
آفرید .آنها را برکت داد و فرمود :بارور و کثیر شوید .نسل
شما در تمام زمین زندگی کند و آن را تحت تسلط خود
در آورد( ".باب  0آیه  . )42-42همچنین طبق انجیل
مقدس  ،خداوند ما عیسی مسیح اولین نشانه قدرت خود
را در یک جشن عروسی انجام داد و از این راه پیوند
ازدواج بین زن و مرد که پایه خانواده است برکت داد.
(رجوع شود به انجیل یوحنا باب  )4آموزش کلیسای
مقدس نیز خانواده مسیحی را بعنوان «کلیسای خانگی»
معرفی می کند  ،یعنی جائیکه اعضای خانواده می توانند
خدا را مالقات کرده و از حضور وی در میان آنها احساس
آرامش و شادی بکنند .مجمع واتیکان دوم که بین
سالهای  0691 – 0694برگزار گردید در بخشی که
مربوط به ازدواج و خانواده است اینطور اعالم می دارد:
"شراکت صمیمی زندگی و محبتی که بنا کننده حالت زنا
شوئی است  ،بواسطه خالق بوجود آمده و به واسطه قوانین
خاص خودش اعطا شده است  ،ریشه این شراکت در
قرارداد زوجین یعنی در رضایت موافقت قطعی آنان نهفته

است  .این شراکت نهادی است که با قانون الهی تأیید
می شود.
زیرا خود خدا پایه گذار ازدواج است و مزایای گوناگونی را
به آن اعطا فرموده است  .تمام اینها ارتباط بسیار مهمی با
ادامه و استمرار نسل انسان  ،پیشرفت فردی و سرنوشت
ابدی هر یک از اعضای خانواده جهت آرامش  ،ثبات و
کامیابی خانواده و کل نسل بشر دارد  .نهاد ازدواج و عشق
زناشوئی بنا بر طبیعت خویش در جهت تولید مثل و
تربیت فرزندان قرار می گیرد و در ایشان است که بهترین
جالل خود را میابد".
با در نظر گرفتن اطالعات فوق می شود گفت که خانواده
مسیحی یک حقیقتی است اسرار آمیز  ،توسط آن خدا
می خواهد محبت خود را به انسان نشان دهد .راز خدا راز
محبت است  ،محبتی که سه تا شخص سه گانه مقدس
یعنی پدر  ،پسر و روح القدس با هم متحد می سازد و
خدای واحد را تشکیل میدهند .بدین صورت اساس
خانواده مسیحی که از پدر  ،مادر و فرزندان تشکیل
میشود محبت می باشد  ،محبتی که منشأش خدا است .
خانواده مسیحی که ثمره راز ازدواج مقدس است دارای
یک بعد انسانی و یک بعد الهی می باشد بنابراین باید
حضور محبت آمیز و شادی بخش خدا در درون آن
احساس و تجربه گردد .در ضمن خداوند می فرماید:
"جائیکه دو یا سه نفر به اسم من جمع شدند من در میان
آنان هستم".
پیوند مسیح داماد با کلیسای عروس نشانگر پیوند و اتحاد
ناگسستنی او با هر خانواده مسیحی می باشد تا عشق و

محبت بین اعضای خانواده پاکتر و عمیقتر سازد و از
هرگونه خطری که سالمت و اتحاد آنرا تهدید می کند دور
بماند.
خانواده های عزیز  :بمناسبت سالی که برای شما
اختصاص داده شده شما را دعوت میکنم تا از فیض و
بخشش امسال استفاده نمائید .از رسالت مقدس خود
نسبت به انجام مأموریت نجاتبخش کلیسای مسیح آگاهی
کامل را داشته باشید  ،بدانید که کلیسا به حضور فعال
شما در صحنه نیاز دارد .هر یک از شما عضوی از اعضای
بدن مقدس مسیح یعنی کلیسا هستید  ،بنابراین هر عضو
جهت فعال بودن کلیسا و زنده ماندن آن باید احساس
مسئولیت بکند و وظیفه خود را انجام دهد .خانواده
مسیحی مدرسه ای است که در آن باید تربیت مسیحی را
به فرزندان انتقال داده شود  ،پدر و مادر مسیحی
مسئولیت دارند تا از راه شهادت زندگی ایشان باعث
شکوفایی و رشد ایمان بچه هایشان باشند .در بطن
خانواده مسیحی است که دعوت به زندگی روحانی و
رهبانی شکل می گیرد و به ثمر میرسد .خوشابحال آن
خانواده ائیکه یکی از فرزندانشان را برای خدمت به
کلیسای مسیح تقدیم می کند  ،چنین خانواده ای پاداش
بزرگی نزد خدا خواهد داشت  .خوب است به مناسبت
سال «خانواده مسیحی» نظر خود را به خانواده شهر ناصره
معطوف کنیم  ،خانواده ئیکه اعضایش مریم  ،یوسف و
عیسی می باشند  ،تا از این خانواده مقدس که الگوی
کامل هر خانواده است یاد بگیریم چگونه امروز زندگی
کنیم  .شخص عیسی مسیح محور اصلی این خانواده را
تشکیل میداد .مریم مقدس مادر گرامی وی به سخنان او
گوش میداد و در مورد آنها تعمق و تأمل میکرد .زمانیکه
عیسی نوجوان در معبد اورشلیم ماند و والدین او
نمی دانستند  ،از نیافتن او در میان دوستان و خویشان
خود با اضطراب و پریشانی به اورشلیم بازگشتند و روز
سوم او را در معبد پیدا کردند در حالیکه در میان معلمان
نشسته بود  ،مادرش به او گفت « :پسرم  ،چرا با ما چنین
کردی؟ من و پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو می گشتیم .
او گفت  :برای چه دنبال من می گشتید؟ مگر
نمی دانستید که من مؤظف هستم در خانه پدرم بمانم ؟

اما آنان نفهمیدند که مقصود او چیست  .عیسی با ایشان
به ناصره بازگشت و مطیع آنان بود .مادرش همه این
چیزها را در دل خود نگاه می داشت ( »...انجیل لوقا باب
 4آیه .)10-20
این ماجرا به هر خانواده مسیحی یادآوری می کند که از
حضور شادی بخش عیسی در درون آن بهره مند گردد،
همانند مریم و یوسف باید او را جستجو کند و به سخنان
فیض بخش او گوش داده و آنها را در دل خود حفظ
نماید .در ضمن از راه دعای روزانه و قرائت کتاب مقدس
با عشق و عالقه هر خانواده مسیحی مطمئن است که با
عیسای مسیح مالقات خواهد کرد .او پشت در هر خانواده
ایستاده در را میکوبد و اگر کسی صدای او را بشنود و در
را باز کند وارد میشود و با هم شام میخورند( .رجوع شود
به کتاب مکاشفه باب  3آیه  .)41چه زیباست که هر
خانواده مسیحی در طول امسال  ،سالیکه برای خانواده
اختصاص داده شده است  ،دربهای قلب خود را برای این
مهمان بسیار مهربان  ،دلپذیر و دلنشین باز نماید تا از
برکات وی مستفیض گردد .از روح القدس بخواهیم تا
آتش محبت خود رادر هر خانواده افروخته نگه دارد.

سال خانواده را به همه شما خانواده های
عزیز تبریک میگویم .

خدمتگزار شما
رمزی گرمو
اسقف اعظم خلیفه گری آشوری کلدانی کاتولیک تهران

چکیده ای از سخنان حضرت پاپ فرانسیس به مناسبت روز خانواده:
خدا در کتاب دوم سموئیل به داود میگوید که نیازی ندارد به خانه ای که بدست انسان برایش ساخته شده باشد،
بلکه خدا از انسان فقط وفاداری به اراده مقدش را میخواهد و بس .و اینکه خود خدا خانه را بنا میکند ،اما بوسیله
سنگهای زنده ای که به روح القدس ممهور شده باشند.
حضرت یوسف از سوی خدا حامی مریم و عیسی گشت ،زیرا فهمیده بود چگونه به خدا گوش دهد و چگونه خود
را تحت هدایت روح القدس قرار دهد .به همین دلیل حضرت یوسف قادر بود در مقابل اتفاقاتی که می افتادند،
تصمیم درست را بگیرد .خدا یوسف را خواند و یوسف با تواضع و آمادگی همیشگی به دعوت خدا پاسخ مثبت
داد .نقطه مرکزی این دعوت ،عیسی مسیح بود ،پس ما هم او را در مرکز خانواده یمان قرار دهیم .در اینصورت با
خویشتن و با دیگران و با همه آفرینش در صلح وآشتی خواهیم بود.
اما وقتی که "حامی" نیستیم" ،ویرانی" جا می گیرد .می داند که قلب انسان خالی نمی ماند! آنوقت در قلبمان
چهره یکدیگر را مخدوش می سازیم .و خراب کردن و ویرانی در فکر و قلب ما فعال میشوند .دوستان بیاد داشته
باشیم که تنفر ،حسادت و تکبر زندگی زالل را آلوده می کنند .بدانیم که "حامی" بودن یعنی هوشیار بودن بر
احساساتمان و بر قلبمان ،زیرا از همین جا است که نیات خوب و بد نشأت می گیرند .این نیات میتواند بنا کنند
و یا میتوانند ویران کننده باشند .یک فرد حامی هرگز خودخواه نیست؛ از خوب بودن و خوبی کردن نترسیم.
و باالخره ،برای اینکه "حامی" باشیم ،باید اول از "خویشتن" حمایت کنیم یعنی هوشیار بر آنچه که در قلب و
فکر خودمان میگذرد .حضرت یوسف یک مرد شجاع و بسیار کاری بود ،با روحی مملو از عطوفت که در او از پس
قدرت توجه و درک نمایان میگشت .براستی مهربانی و عطوفت خودمان را چگونه منعکس می کنیم؟ آیا متوجه
هستیم که در فکر و قلبمان چه می گذرد؟ آیا درک درستی از وقایعی که درگیر آنها می شویم ،داریم؟
در رساله به رومیان  02/2آمده است :ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد ،آری او در مأیوس ترین شرایط با
ایمان به آنچه خدا در کالمش وعده داده بود ،امیدوار ماند .این یکی از مهمترین ویژه گی های یک "حامی"
است .برای ما مسیحیان ،مسیح افق درخشان امید مان است ،همان صخره ای که باید خانه یمان را بر او بنا کرد.
هر شخص مسیحی باید "حامی" یعنی هوشیار بر خودش و عزیزانش باشد ،تا از طریق حلقه های امید و ایمان و
محبت بهم متصل گردیم.

ای پدر ما که در آسمانی،
تو به ما خانواده مقدس را مثل یک نمونه "زندگی" بخشیده ای،
یاریمان ده تا از خانواده یمان یک "خانواده ناصره" بسازیم،
تا در خانواده ما هم محبت و صلح و شادی حاکم باشند.
یاریمان ده تا در شادی و سختی با هم بمانیم،
پس به ما بیاموز تا در خانواده با هم دعا کنیم.
کمکمان کن تا در اعضای خانواده یمان با عیسی مالقات کنیم؛
آرزو داریم تا قلب مسیح ،قلوب ما را پر مهر و متواضع گرداند؛
میخواهیم وظایف خانواده گیمان را با تقدیسی که تو به ما میدهی ،انجام دهیم.
کمکمان کن تا مثل تو محبت کنیم ،و مثل تو ببخشیم،
آنطور که تو گناهان ما را بخشیده ای.

دعای مادر ترزا برای خانواده

ببخشید شما ثروتمندید ؟
هوا بدجورى توفانى بود و آن پسر و دختر کوچولو حسابى مچاله شده بودند .هر دو لباس هاى کهنه و گشادى به
تن داشتند و پشت در خانه مى لرزیدند.
پسرک پرسید « :ببخشید خانم! شما کاغذ باطله دارین»
کاغذ باطله نداشتم و وضع مالى خودمان هم چنگى به دل نمى زد و نمى توانستم به آن ها کمک کنم.
مى خواستم یک جورى از سر خودم بازشان کنم که چشمم به پاهاى کوچک آن ها افتاد که توى دمپایى هاى
کهنه ی کوچکشان قرمز شده بود.
گفتم« :بیایید تو یه فنجون شیرکاکائوى گرم براتون درست کنم».
آن ها را داخل آشپزخانه بردم و کنار بخارى نشاندم تا پاهایشان را گرم کنند .بعد یک فنجان شیرکاکائو و کمى
نان برشته و مربا بهشان دادم و مشغول کار خودم شدم .زیر چشمى دیدم که دختر کوچولو فنجان خالى را در
دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد.
بعد پرسید« :ببخشید خانم! شما پولدارین»
نگاهى به روکش نخ نماى مبل هایمان انداختم و گفتم« :من اوه  ...نه!»
دختر کوچولو فنجان را با احتیاط روى نعلبکى آن گذاشت و گفت« :آخه رنگ فنجون و نعلبکى اش به هم
مى خوره».
آن ها درحالى که بسته هاى کاغذى را جلوى صورتشان گرفته بودند تا باران به صورتشان شالق نزند ،رفتند.
فنجان هاى سفالى آبى رنگ را برداشتم و براى اولین بار در عمرم به رنگ آن ها دقت کردم .بعد سیب زمینى ها
را داخل آبگوشت ریختم و هم زدم .سیب زمینى ،آبگوشت ،سقفى باالى سرم ،همسرم ،یک شغل خوب و دائمى،
همه ی این ها به هم مى آمدند .صندلى ها را از جلوى بخارى برداشتم و سرجایشان گذاشتم و اتاق نشیمن
کوچک خانه ی مان را مرتب کردم .لکه هاى کوچک دمپایى را از کنار بخارى ،پاک نکردم.
مى خواهم همیشه آن ها را همان جا نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود چه آدم ثروتمندى هستم.
ماریون دولن

دعا به حضرت مریم (لیتانی)
طبق کتاب مقدس

 -اي پدر  ،سرچشمه زندگي

بر ما رحم كن

اي پسر  ،كلمه اي كه جسم گرفت

بر ما رحم كن

اي روح القدس  ،قدرت محبت

بر ما رحم كن

 -اي یکتا خدا و سه بار قدوس ()3

بر ما رحم كن

 -اي حضرت مریم

ما را دعا كن

اي مادر مقدس خدا

ما را دعا كن

اي باكره مقدس ناصره

ما را دعا كن

 -اي حواي نوین كه مادر ایمانداراني

ما را دعا كن

اي نواده ابراهيم  ،پدر ایمانداران

ما را دعا كن

اي باكره و اي دختر صهيون

ما را دعا كن

 -اي جالل شهر مقدس  ،اورشليم

ما را دعا كن

اي شادي قوم خداوند  ،اسرائيل

ما را دعا كن

اي افتخار قوم ایمانداران

ما را دعا كن

 -اي بارگاه عهد

ما را دعا كن

اي مسکن خداوند

ما را دعا كن

اي باكره  ،اي مادر عمانوئيل

ما را دعا كن

 -اي خيمه پر فيض

ما را دعا كن

اي كه به وسيله روح القدس مادر شدي

ما را دعا كن

اي خادمه متواضع خداوند

ما را دعا كن

 -اي كه ميان همه زنان مباركي

ما را دعا كن

اي خجسته  ،كه به كالم خدا ایمان آوردي

ما را دعا كن

اي كه تمام نسلها تو را مبارک مي خوانند

ما را دعا كن

 -اي مادر نجات دهنده

ما را دعا كن

اي مادر مسيح

ما را دعا كن

اي مادر نخست زاده محبوب

ما را دعا كن

 -اي كه كالم را در قلبت حفظ كردي

ما را دعا كن

اي كه عيسي را در معبد تقدیم كردي

ما را دعا كن

اي كه قلبت با خنجري زخمي گشت

ما را دعا كن

 -اي كه سه روز در پي عيسي بودي

ما را دعا كن

اي كه عيسي را نزد پدر یافتي

ما را دعا كن

اي كه معجزه قانا را مسبب شدي

ما را دعا كن

 -اي كه اراده پدر آسماني را به انجام رساندي

ما را دعا كن

اي كه كالم را شنيده آن را حفظ كردي

ما را دعا كن

اي كه بهترین قسمت را انتخاب كردي

ما را دعا كن

 -اي مادري كه نزد صليب عيسي ماندي

ما را دعا كن

اي مادر شاگردي كه محبوب عيسي بود

ما را دعا كن

اي مادري كه همراه رسوالن در دعا راسخ بودي

ما را دعا كن

 -اي بانویي كه به خورشيد ملبس شدي

ما را دعا كن

اي مادر رنجدیده مسيح رنجبر

ما را دعا كن

اي بانویي كه در بيابان از سوي خدا محافظت شدي

ما را دعا كن

 -اي انگاره كليساي مقدس خداوند

ما را دعا كن

اي نماي اسرائيل كه مسيح را باز مي شناسد

ما را دعا كن

اي نشانه اورشليم سماوي

ما را دعا كن

اي بره خدا كه گناهان جهان را بر مي داري ()3

بر ما رحم كن

دعای تسبیح چیست و چرا آن را بر لب و قلب خود داریم و دعا می کنیم؟
دعای تسبیح دعایی است که توسط شفاعت حضرت مریم بر "رازِ" زندگی عیسی مسیح تعمق می شود و
هدف آن مالقات با خداوند است و راز و نیاز نمودنِ با او  ،چون حضرت مریم در زندگی زمینی عیسی
مسیح به او بسیار نزدیک بود و مادر اوست  ،بنابراین دست به دامان او می شویم تا برای ما شفاعت نماید
و ما را به او نزدیک تر گرداند و روز به روز در محبت او رشد نمائیم.
دعای تسبیح در واقع تعمقی بر رازهای زندگی عیسی مسیح هستند که حضرت مریم نیز به نحوی در آن
شریک بوده است  ،و یا خود شاهد بر آن بوده است  ،بنابراین حضرت مریم شفیع مطمئنی است که دعاها
و درخواستها و التماسها و سپاس گذاریهای ما را به پیشگاه خداوندِ رحمت و محبت می رساند و در طول
راه زندگی زمینی ما  ،ما را به سوی حقیقت راهنمایی می نماید.

اخبار و تقویم کلیسایی
ـ یكشنبه  41اردیبهشت  1 = 39می  ،4141یكشنبه سوم رستاخیز
رساله :افسسیان فصل  4آیه 41-4
انجیل :یوحنا فصل  41آیه 41 -4
 یكشنبه  44اردیبشهت  44 =39می  ،4141یكشنبه چهارم رستاخیزرساله :افسسیان فصل  4آیه  41الی فصل  4آیه 7
انجیل :یوحنا فصل  41آیه  41الی 99
 پنجشنبه  41اردیبهشت  41 =39می  ،4141عید حضرت مریم نگهبان محصوالت کشاورزی نماز در کلیسای حضـرتمریم ساعت  1بعدازظهر برگزار می شود.
 یكشنبه  42اردیبهشت  42 =39می  ،4141یكشنبه پنجم رستاخیزرساله :عبرانیان فصل  41آیه 91-43
انجیل :یوحنا فصل  44آیه 41-4
 یكشنبه  1خرداد  41 =39می  ،4141یكشنبه ششم رستاخیزرساله :افسسیان فصل  4آیه 44-1
انجیل :یوحنا فصل  47آیه 41-4
 پنجشنبه  2خرداد  43 =39می  ،4141عید صعود مسیح به آسمان نماز ساعت  41صبح در کلیساهای حضرت یوسف وحضرت مریم برگزار می گردد.
به یاد بياوریم كه ماه حضرت مریم براي تکریم از حضرت مریم مقدس اختصاص داده شده به
همين دليل نماز تسبيح هر روز ساعت  0334تالوت مي شود.

سادهترین کار جهان این است که خود باشی و
دشوارترین کارجهان این است که کسی باشی
که دیگران میخواهند.

