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 مقدمه

 

 کلیسا در خدمتِ خانواده

در جهانِ جدید، خانواده درست به اندازة هر نهاد دیگر یا بیش از آن، در معرضِ تغییراتِ سریع و ژرفی بوده (. 1

وفاداری به آن ارزشهایی ها، با اند. در این شرایط، بسیاری از خانوادهاست که بر جامعه و فرهنگ تأثیر گذار بوده

-شان )در خانواده( نامطمئن و سَراند. دیگران دربارة نقشدارندة بنیانِ تأسیسِ خانواده-بَر-کنند، که دَرزندگی می

اند. گُم اند و حتی در این باره تردید داشته و تقریباً از معنا و حقیقتِ غاییِ خانواده و زندگیِ زناشویی ناآگاه-دَر

 اند.شان بازماندههایِ گوناگون، از دریافتنِ حقوقِ بنیادینعدالتیرانی هستند، که توسطِ بیسرانجام، دیگ

دهد، کلیسا مایل است با آگاهی از آنکه ازدواج و خانواده، یکی از گرانبهاترین ارزشهای انسانی را تشکیل می

ج و خانواده آگاه بوده، در پیِ آن اند که آن را سخن گفته، و یاری خود را تقدیمِ آنانی کند که از پیش، از ارزشِ ازدوا

ناحق از زندگیِ وفادارانه زیست کنند، همچنین آنانکه نامطمئن و نگران بوده در پیِ حقیقت اند و نیز آنانکه به

کردنِ ذهنِ گروه دوم و نیز یاری رساندنِ به خانوادگی محروم شده اند. کلیسا با پشتیبانی از گروه نخست و روشن

 اندیشد.کند که به سرنوشتِ ازدواج و خانوده میگران، کمکِ خود را پیشکشِ هرکسی میدی

دهد که در آغازِ سفرشان به سوی ازدواج و زندگیِ خانوادگی هستند، ویژه جوانان را مخاطب قرار میکلیسا، به

فراخوانِ محبت و در خدمتِ  های تازه آشنا کرده، ایشان را در کشفِ زیبایی و عظمتِازآن رو که آنان را با افق

 زندگی، یاری دهد.

 

 

 در امتدادِ شوراهای پیشین 0891شورای کلیسایی در سالِ 

در رُم  1891اکتبر  22سپتامبر تا  22نشانة عالقة ژرفِ کلیسا به خانواده، آخرین شورای اسقفان بود که از  (.2

درواقعِ خانوادة مسیحی، نخستینِ اجتماعی است که برگزار شد. این شورا امتدادِ طبیعیِ دو شورای پیشین بود: 

فراخوانده شده تا انجیل را، در طولِ رشدِ آدمی، از طریقِ یک آموزش و تعلیمِ پیشرونده، به او اعالم کرده، او را به 

 بلوغِ کاملِ مسیحی برساند.

کشیشی و عدالت در جهانِ افزون بر این، شورایِ کلیساییِ اخیر، همچنین منطقاً به نوعی در موضوعِ خدمتِ 

جدید با آن مرتبط است. درواقع، خانواده همچون یک اجتماعِ آموزنده، باید آدمی را یاری کند تا فراخوانِ خویش را 

تر را ، با آموزشِ او )از ابتدا( در روابطِ بینِ فردیِ سرشار عدالت تشخیص داده، و مسئولیتِ جستجویِ عدالتی عظیم

 و محبت، بپذیرد. 
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شان، سیاهة بلندی از پیشنهادات به من ارائه کردند که در آنها پدرانِ این شورای کلیسایی در پایانِ نشستِ  

ای که حاصلِ چندینِ روزکاریِ فشرده بود. و جملگی از من خواستند تا شان  را گردآورده بودند. سیاههثمرة تأمالت

های شبانیِ ی خانواده باشم، و اشاراتی درخور داشته باشم به تالشدر برابر انسانیت، بیانگرِ اشتیاقِ زندة کلیسا برا

 نوین، در زمینة بنیادینِ زندگیِ آدمی و در کلیسا.

رسانم و به این ترتیب، به شکلی خاص، مأموریتِ شبانی همچنان که این مأموریت را با این اندرزنامه به انجام می

شان در ام از تمامیِ اعضای شورا برای یاریِ بسیار ارزشمندآورم، مایلرا که به من سپرده شده است را به اجرا در می

اند، سپاسگزاری کنم. این متنی است دربارة خانواده به شان انجام دادهویژه از راهِ پیشنهاداتتجربه و آموزش که به

از محتوای غنیِ آن را سپارم تا هر جنبه همراهِ دستورهایی برای مطالعة آن، که من آن را به شورای پاپی می

 استخراج کنند.

 

 

 العادة ازدواج و خانوادهارزشِ فوق 

کلیسا، روشن از ایمانی که درکی از تمامیِ حقیقت دربارة ارزشِ واالی ازدواج و خانواده و ژرفترین معنایِ  (.3

کند، تمامی مردم احساس می است را به« خبرِ خوش»دهد، دیگربار، نیازِ مُبرَم به اعالمِ انجیل که آنها به دست می

های شوند، به تمامیِ زوجاند و برایِ آن آماده میویژه به تمامیِ آنانکه به ازدواج فراخوانده شدهنیازی بدونِ استثنا، به

 ازدواج کرده و پدر و مادرها.

با پذیرشِ انجیل،  حق،  به ازدواج و خانواده بسته است تنهاکلیسا عمیقاً معتقد است که امیدهایی که آدمی به

(، باطناً 2-1امکانِ برآورده شدن دارند. ازدواج و خانواده که در خودِ عملِ آفرینش از سویِ خداوند اراده شده )پید 

(، و به منظورِ شفایافتن از زخمهایِ گناه و بازگشتنِ به 2اند تا در مسیح برآورده شوند )افس چنان ترتیب داده شده

 کامل و برآورده شدنِ کاملِ نقشة خدا است، به فیضِ او نیازمند اند. شان که فهمِ« سرآغاز»

نوعی بَدشکل کردنِ آن ای از تاریخ که خانواده در معرضِ نیروهایِ بسیاری است که درپیِ نابودی و یا بهدر دوره

است، کلیسا در اعالمِ  هستند و با آگاهی از اینکه آسایشِ جامعه و خیرِ کلیسا، صمیمانه به خیرِ خانواده گره خورده

نقشة خدا برای ازدواج و خانواده، با تضمینِ نیروی حیاتیِ کامل و پرورشِ انسانی و مسیحیِ آن، و بنابراین مشارکت 

 بیند.در بازسازیِ جامعه و مردمانِ خداوند، مأموریتِ خود را  ضروری و ناگزیر می
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 بخشِ یکم:

 امروزنقاط روشن و تاریک برای خانواده در 

 

 نیاز به درکِ موقعیت

های خاصِ شان در موقعیتاز آنجا که طرحِ خدا برایِ ازدواج و خانواده، زن و مرد را، در تمامیّتِ وجودِ روزانه (.4

هایی که باید، برای درکِ موقعیّتاش میکند، کلیسا در راستایِ تحقّقِ وظیفة خدمتاجتماعی و فرهنگی لمس می

 شود، کار کند.در آنها زیسته میازدواج و خانواده 

تازة عیسای رسانی است. در واقع، کلیسا باید انجیلِ تغییرِناپذیر و همیشهبنابراین، این درک، نیازِ ناگزیرِ کارِ مژده

ش های درگیرِ اوضاعِ کنونی جهان اند که به پذیرهای دورانِ ما به همراه بیاوَرَد، چراکه خانوادهمسیح را برایِ خانواده

اند. افزون بر این، دعوت و درخواستِ روح، در و زیستنِ طرحِ خدا که به ایشان مربوط است، فراخوانده شده

های ها و امیدها و نگرانیتواند با شرایط، پرسشانداز است و بنابراین کلیسا همچنان میرویدادهای تاریخ طنین

 از رازِ پایدارِ ازدواج و خانواده، هدایت شود. ترجوانان، همسران و والدینِ امروز، به سویِ درکی ژرف

در زمانِ کنونی باید اندیشة بسیار مهمِ دیگری را نیز بر این افزود. کم نیستند نظرها و راهکارهایی که بسیار 

کنند، و وقتی که زنان و مردانِ امروز خوشایند اند اما به درجاتِ مختلف، حقیقت و شأنِ فردِ انسانی را تاریک می

-گذارد، در جستجویِ صمیمانه و ژرفای که بر زندگیِ زناشویی و خانوادگیِ آنان اثر میرای مشکالتِ مهمِ روزانهب

ها اغلب از سوی سازمانهای قدرتمند شود. این دیدگاهها و راهکارها به آنان ارائه میجویند، این ایدهشان پاسخی می

 اندازند.شوند که زیرکانه، آزادی و تواناییِ قضاوتِ عینی را به خطرِ میو فراگیرِ وسایلِ ارتباطِ جمعی، پشتیبانی می

کنند. کلیسا نیز با بسیاری از پیش، از وجودِ این خطر برای آدمی آگاه اند و در طرفداری از حقیقت کار می

 پیوندد.آنان می بصیرتِ انجیلیِ خود و با پیشکشِ خدمتِ خود به حقیقت، آزادی و شأنِ انسانیِ هر زن و مرد، به

 

 

 بصیرتِ انجیلی

شود به این منظور که تمامیِ بصیرت به کار گرفته شده توسطِ کلیسا، تبدیل به ارائة یک راهنمایی می (.2

 حقیقت و شأنِ ازدواج و خانواده فهمیده و دریافته شود.

شود و (، کامل می21: 2)اول یو  بخشدای است که روح به ایماندارن میاین بصیرت از راهِ دریافتِ ایمان که هدیه

ها، براساسِ مسئولیتِ مناسبِ هر فرد، ها و عطیهبنابراین کارِ تمامیِ )اعضای( کلیسا است که براساسِ گوناگونیِ هدیه

کنند. بنابراین کلیسا این بصیرت را نه تنها به تری از کالمِ خدا، با هم کار میبرای رسیدن به درک و کارکردِ ژرف

آنان را  "کند: مسیح دهند، بلکه از راهِ عامّه مردم نیز کامل میشبانان، که به نام و قدرتِ مسیح تعلیم میوسیلة 
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( باشد که قدرتِ 11: 18؛ مکا 19-11:  2)اع  "شاهدانِ خود ساخت و به ایشان فهمِ ایمان و فیضِ موعظه بخشید

شان نقشِ . افزون بر این مردم، به دلیلِ فراخواندگیِ ویژه"انجیل در زندگیِ روزانة اجتماعی و خانوادگیِ آنها بدرخشد

های اینجهانی اند تا واقعیتخاصی در تفسیرِ تاریخِ جهان در روشنای مسیح دارند، به همان میزان که فراخوانده شده

 بخش روشن کرده و سامان دهند.را همساز با برنامة خدای آفریننده و نجات

رأییِ ایمانداران نیست. کلیسا با پیروی از عیسی در پیِ تنها شاملِ هم "طبیعیِ ایمانقِ معنایِ مافو "به هر روی، 

سپارد و نه به قدرت، و به این ترتیب حقیقت است، که همواره با نظرِ اکثریت یکی نیست. کلیسا به وجدان گوش می

ویژه آن هنگام که نهد، بهاری را ارج میشناختی و آمکند. کلیسا، مطالعاتِ جامعهاز تنگدستان و افتادگان دفاع می

بَرَند. ای که کارِ شبانی باید در آن پرورش یابد، یاریگر بوده و  به درکِ بهتری از حقیقت راه میدر فهمِ بسترِ تاریخی

 اما، چنین تحقیقی نباید به تنهایی بیانگرِ معنایِ ایمان انگاشته شود.

که تضمین کند کلیسا در حقیقتِ مسیح باقی مانده و نیز کلیسا را  از آنجاکه این وظیفة رسالتِ شبانی است

هرچه ژرفتر به سوی حقیقت راهبری کند، شبانان باید معنای ایمان را در تمامیِ ایمانداران ترقّی دهند و نیز اصالتِ 

 را آموزش دهند. تری ایمانداران بیاناتِ آنرا بررسی کرده، مقتدرانه داوری نمایند و در بصیرتِ انجیلیِ بالغ

شان را در آن و زندگیِ خانوادگی های گوناگونی که مردان و زنان در آنها زیسته و ازدواجها و فرهنگدر موقعیت

-و-ناپذیرشان را در ساختنتوانند و باید یاریِ یگانه و جایگزینهای مسیحی و پدر و مادرها، میکنند، زوجسپری می

یا هدیة ویژة خودشان یعنی موهبتِ آیینِ ازدواج ،  استین ارائه کنند. آنها با عطیهپرداختنِ یک بصیرتِ انجیلیِ ر

 برای این نقش مناسب اند.

 

 

 موقعیتِ خانواده در جهانِ امروز

مثبت و منفی است: نخست نشانة  کنندة دو جنبةیابد ارائهموقعیتی که خانواده، امروز خود را در آن می (.2

 ح در جهان است و دوم نشانة انکارِ محبتِ خدا از سوی آدمی است.کارکردِ رستگاریِ مسی

ای از دادنِ شأنِ زنان، زایشگریِ مسئوالنه و آموزشِ کودکان، آگاهیِ سرزندهدر واقع از یک سو، به منظورِ ترقّی

ای پرورشِ فردی در ازدواج هست. همچنین نسبت به نیازِ برآزادیِ فردی و توجه بیشتری به کیفیّت روابطِ بین

دوبارة مأموریتِ کلیساییِ مناسبِ خانواده و خانوادگی، برای همیاریِ مادّی و معنویِ دوسویه، کشفِ روابطِ درون

کنندة برخی های نزولِ نگرانوجود دارد. اما از سویِ دیگر، نشانه تر، آگاهیای عادالنهمسئولیتِ آن در ساختنِ جامعه

های ها در رابطه با یکدیگر؛ بدفهمینیستند: مفهومِ نظری و عملیِ نادرستی از استقاللِ زوجارزشهای بنیادین نیز کم 

های بسیاری که خانواده در انتقالِ ارزشها ها و فرزندان؛ دشواریجدّی در رابطه با اختیار و قدرت میانِ پدر و مادر

روزافزون برای نابارورسازی، ظهورِ ذهنیتِ موافقِ  ها؛ بالیِ سقطِ جنین؛ مراجعةکند؛ شمارِ فزایندة جداییتجربه می

 پیشگیری از بارداری.
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ریشة این پدیدة منفی، غالباً انحرافی است از اندیشه و تجربة آزادی، که نه برآمده از تواناییِ دریافتنِ طرحِ 

برعلیه دیگران و برای خداوند برای ازدواج و خانواده بلکه برخاسته از قدرتِ خودسرانة تأییدِ خویشتن است، اغلب 

 آسایشِ خودخواهانة فرد.

ها با کمبودِ وسایلِ ضروریِ این واقعیت نیز شایانِ توجه است که در کشورهای موسوم به جهانِ سوم، خانواده 

ها محروم اند. برعکس، در ترین آزادیزندگی مانندِ خوراک و پوشاک و کار و درمان روبرو بوده، و نیز از ابتدایی

اعتمادی از آینده انجامیده، ی ثروتمندتر، فراوانیِ بسیار و ذهنیتِ مصرفی، به شکلی متناقض به نگرانی و بیکشورها

کرده را از سخاوت و شجاعت مورد نیاز برای پرورشِ یک زندگیِ انسانیِ تازه محروم کرده است: زوجهای ازدواج

 شود که باید از خود در برابر آن دفاع کرد.میبنابراین زندگی، نه همچون یک برکت بلکه چون خطری انگاشته 

 شود.برد همچون میانکُنشی از نور و تاریکی ظاهر میبنابراین، شرایطِ تاریخی که خانواده در آن به سر می

دهد که تاریخ لزوماً پیشرفتی ثابت به سوی آنچه بهتر است، نیست، بلکه بیشتر رویدادی است از این نشان می

هایی که در ستیزِ دوسویه اند، یعنی، به بیانِ معروفِ آگوستینِ قدیس: کشمکشی است میانِ آزادیآزادی و حتی 

 گرفتنِ خویش، و عشقِ به خود تا به حدِ نادیده گرفتنِ خدا.ستیزی میانِ دو عشق: عشق به خدا تا حدِ نادیده

 "واند راهنمای گنجایشِ تفسیرِ تنتیجه آن است که تنها آموزشی دربارة محبت که در ایمان ریشه دارد می

 های تاریخیِ این محبتِ دوگانه اند. باشد که بیان "ها های زماننشانه

 

 

 تاثیرِ شرایط بر وجدانِ ایمانداران

آید، در برابرِ ها وارد میایمانداران با زیستن در این جهان، زیرِ فشارِی که بیش از همه از سوی انبوهِ رسانه (.1

کنند تا همچون وجدانِ بیدارِ برخی ارزشهای بنیادین، همواره ایمن نیستند. و نه آنکه خود را آماده میتاریک شدنِ 

 فرهنگِ خانواده بوده و همچون نمایندگانِ فعالِ ساختنِ انسانیتِ )دارایِ( خانوادة راستین باشند.

اند: گسترش جدایی و ر اینها تأکید کردههای این پدیده، شورای کلیسایی به طورِ ویژه بدر میانِ دشوارترین نشانه

 "یابیِ تازه حتی از سویِ ایمانداران؛ پذیرشِ ازدواجِ مدنیِ محض در تضاد با فراخوانِ تعمیدیافتگان به توسل به زوج

های دیگر، انکارِ هنجارهایِ ، جشن گرفتنِ آیینِ ازدواج نه با ایمانِ زنده بلکه با انگیزه"ازدواج کردن در خداوند

 دهند.می ای که سرمشقِ جنسیِ انسانی و مسیحی را در ازدواج هدایت کرده و ترقّیاخالقی

 

 

 عصرِ ما نیازمندِ فرزانگی است

ای که اینک پدیدار تمامیِ کلیسا ملزم به اندیشه و تعهدی ژرف است، تا پیامِ انجیل به اعماقِ فرهنگِ تازه (.9

شوند، از حقوق زن و مرد دفاع شود و عدالت در ساختارهای جامعه  شود رسیده، ارزشهای راستین بازشناختهمی
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شان با خدا منحرف نخواهد کرد، بلکه ایشان را مردم را از رابطه "باوریِ جدیدانسان "پیشبُرده شود. به این ترتیب 

 کاملتر به سوی آن رهبری خواهد کرد.

کنند. دانش، ، امکاناتِ تازه و عظیمی ارائه میباوریهای فنیِ آن، در ساختنِ این گونه از انساندانش و کاربری

کنندة جهتِ تحقیق و کاربریِ آن است، ، اغلب برخالفِ هدفِ اصلیِ های سیاسی که تعیینهنوز به سببِ گزینش

 شود.کار گرفته میخود که همانا پیشرفتِ آدمی است، به

اولویتِ ارزشهای اخالقی؛ نظیرِ ارزشهای فردِ انسانی بنابراین، ضروری است که از جانبِ همه، آگاهی نسبت به 

گیریِ معنای بهبود یابد. وظیفة بزرگی که امروز باید برای نوکردنِ جامعه با آن روبرو شد، عبارت است از بازپس

را که  سازد تا تواناییِ عظیمیغایی و ارزشهای بنیادینِ زندگی. تنها، آگاهی از اولویتِ این ارزشها فرد را قادر می

، آزادی و کار گیرد که به پیشرفت راستینِ آدمی در تمامیِ حقیقتدانش در اختیارِ وی گذاشته است در راهی به

 پیمان سازد.شایستگیِ او بیانجامد. دانش، فراخوانده شده است تا خود را با حکمت هم

اگر بنا است که  "کار گرفته شود: بهتواند دربارة مشکالتِ خانواده بنابراین، سخنانِ شورای دومِ واتیکان می

تر شوند، دورانِ ما بیش روزگارانِ گذشته نیازمندِ این حکمت است. چرا که آیندة جهان، در اکتشافاتِ آدمی، انسانی

 خطر خواهد بود مگر آنکه، مردمانی خردمندتر در شُرُفِ آمدن باشند.

اش در داوری و سانی را همساز با حقیقتِ راستینبه این ترتیب، آموزشِ وجدانِ اخالقی، که هر موجودِ ان

توان آن را شود که نمیسازد، به نیازی مُبرَم تبدیل میتشخیصِ راههای مناسبِ رسیدن به خودشکوفایی توانا می

 انکار کرد.

 فرهنگِ مدرن باید هر چه ژرفتر به سوی تجدیدِ پیمان با خردِ االهی  هدایت شود. هر انسان، از راهِ عملِ

های آفرینندة خدا، سهمی از چنین خردی دریافت کرده است. و تنها در وفاداری به این پیمان است که خانواده

 تر تأثیرگذار باشند.تر و برادرانهای مثبت، در ساختنِ جهانی عادالنهتوانند جایگاهی قرار گیرند که به شیوهامروز می

 

 

 تدریج و تحوّل

که عمیقاً به ساختارهایِ  -عدالتی که ریشه در گناه داشتههمة ما باید از راهِ تحوّلِ ذهن و قلب، در برابرِ بی (.8

کند، شان محروم میها را از خودشکوفاییِ کامل و حقوقِ بنیادینو اغلب، خانواده -جهانِ امروز نفوذ کرده است

کننده بر پیروی کنیم: چنین تحوّلی، حتی تأثیری مفید و تازه مان از مسیحِ مصلوببیاستیم و با انکارِ خودخواهی

 ساختارهای جامعه دارد. 

آنچه الزم است تحولی است پیوسته و پایدار که همچنان که نیازمندِ جداییِ باطنی از هرگونه شرّ و هواداری از 

شود. پس، فرآیندی پویا ق میبرند، محقخیر در کمالِ آن است، عیناً در گامهایی که ما را همواره به پیش می

های محبتِ قطعی و های خداوند و درخواستباید، فرآیندی که به تدریج با یکپارچگیِ پیشروندة هدیهگسترش می

ها و رود. بنابراین، به منظورِ آنکه ایمانداران، خانوادهخالصِ او، در سراسرِ زندگیِ فردی و اجتماعیِ آدمی، پیش می
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اند آغاز کنند، یک فرآیندِ رشدِ تعلیمی، تمدّن، کار را با آنچه از پیش از رازِ مسیح دریافت کردهمردمان و حتی خودِ 

شان، صبورانه به تر و یکپارچگیِ کاملتری از این راز در زندگیضروری است. باشد که همگان با رسیدن به درکِ غنی

 پیش هدایت شوند.

 

 

 پذیرشِ غنای فرهنگی از سوی کلیسا

ناپذیرِ مسیح را بهتر بیان کلیسا در هماهنگی با سنتِ پایدارِ خود، هرآن چیزی را که بتواند غنای کاوش (.11

ها ممکن است که این غنا هرچه روشنتر از کند. تنها با یاریِ تمامیِ فرهنگها گوناگون دریافت میکند، از فرهنگ

تری از حقیقت، که پیشتر در تمامیّتِ خود از تر و ژرفلپیش آشکار شود و کلیسا بتواند به سوی آگاهیِ روزانة کام

 سویِ خدا به او داده شده، پیش برود.

های گوناگون )که باید آن را در نظر داشت( و مشارکت با داشتنِ دو اصلِ سازگاریِ انجیل با فرهنگبا نگه

مناسبِ کرسیِ رم صورت گرفته و  هایکلیسای جهانی، باید مطالعة بیشتری به ویژه توسطِ شورایِ اسقفان و بخش

از سوی ایمان مسیحی، در بستر خانواده و ازدواج  "پذیرشِ غنای فرهنگی"تالشِ عظیمِ شبانی انجام شود، تا این 

 تر حاصل شود.ها هرچه گستردهنیز همچون دیگر زمینه

د خداوند، که خودِ مسیح است که فرد به سوی بازیابیِ کاملِ میثاق با خِرَ "پذیرش غنایِ فرهنگی"به وسیلة 

بهره اند، سرشار از حکمتِ آوری بیرود. تمامیِ کلیسا همچنین به وسیلة فرهنگهایی که گرچه از فناست، پیش می

 انسانی و سرزنده از ارزشهای اخالقیِ ژرف اند.

کلیسایی به به منظورِ آنکه هدفِ این سفر روشن شده و در نتیجه، مسیر به وضوح نمایان شده باشد، شورای 

به سرآغاز  "درستی با در نظرگرفتنِ طرحِ اصلی خدا برای ازدواج و خانواده در ژرفا، با احترام به تعلیمِ مسیح 

 ."بازگشت
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 :بخش دوم

 طرحِ خدا برای ازدواج و خانواده

 

 آدمی، تصویرِ خداوندی که محبت است

خداوند آدمی را به شباهت و تصویر خویش آفرید: او را از راه محبت به وجود فراخواند، و همزمان او را به  (.11

 محبت دعوت کرد.

کند. خدا با آفرینشِ نژادِ آدمی آمیز را زیست می( و در خود رازِ مشارکتی محبت9:  4خدا محبت است )اول یو 

در وجود، در انسانیتِ زن و مرد، فراخوانی را نگاشت و به این ترتیب داشتنِ آنها به تصویرِ خود و پیوسته نگاه

کردن و مشارکت را در آنها نهاد. پس محبت، رسالتِ بنیادین و فطریِ موجودِ انسانی گنجایش و مسئولیتِ محبت

 است.

سیلة کند و تنی است که به ویافته، که روحی است که خود را در تنی بیان میآدمی همچون روحی که تن

روحی نامیرا آگاهی یافته است، در تمامیّتِ یکپارچة خویش به محبت فراخوانده شده است. محبت، شاملِ تن آدمی 

 شود و تن، سهیم در محبت روحانی ساخته شده است.نیز می

ج و شناسد: ازدوامکاشفة مسیحی دو راهِ ویژه را برای دریافتنِ فراخوانِ تمامیّتِ آدمی به سوی محبت، باز می

ترینِ حقیقتِ آدمی است، ژرفترین کاراندازیِ ژرفباکرگی یا تجرّد. هرکدام از این دو، در شکلِ مناسبِ خود، به

 ."به تصویر خداوند آفریده شده است "حقیقت او که 

 واسطة رفتاری که مناسبِ و منحصر بهبخشند بهدر نتیجه، جنسیت که زن و مرد از راهِ آن خود را به یکدیگر می

ترین هستیِ موجودِ انسانی شناختیِ محض نیست بلکه در برگیرندة درونیها است، به هیچ روی یک امرِ زیستزوج

یابد، یعنی محبتی ای از محبت باشد، به شکلِ راستینِ انسانی تحقق میاست. این تنها در صورتی که بخشِ یکپارچه

سازند. فداکاریِ کاملِ جسمانی اگر نشانه و میوة عهد میکه زن و مرد به وسیلة آن خود را تا مرگ به یکدیگر مت

فداکاریِ کاملِ فردی که در آن تمامیت فرد به همراة بُعدِ زمینیِ خود حاضر است نباشد، دروغین خواهد بود: اگر 

ین فرد برآن باشد که چیزی را نگاه داشته، امکانِ  تغییرِ تصمیم در آینده را برای خود حفظ نماید، به سبب هم

 واقعیت، در فداکاری کامل نخواهد بود.  

این تمامیّت که الزمة زندگیِ زناشویی است با نیازهایِ باروریِ مسئوالنه نیز در ارتباط است. این باروری معطوف  

ای کامل از رود و رشتهشناختیِ محضِ فراتر میبه زایشِ موجودی انسانی است و در سرشتِ خود، از نظمِ زیست

کوشانة پدر و مادر برای رشدِ هماهنگِ این ارزشها گیرد. همیاریِ یکپارچه و سختردی را دَر برَ میارزشهای ف

شود، ازدواج است، یعنی پیمانِ محبتِ اش ممکن میضروری است. تنها جایی که این فداکاری با تمامِ حقیقت

جتماعِ صمیمیِ زندگی و محبت را که ارادة زناشویی که آزادانه و هشیارانه انتخاب شده و زن و مرد به وسیلة آن، ا

دهد. اساسِ ازدواج، پذیرند؛ اجتماعی که معنای راستینِ خود را تنها در این روشنایی نشان میخودِ خداوند است می
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دخالتِ ناروایِ جامعه یا اولیای امور و یا تحمیلِ بیرونیِ یک شکلِ خاص نیست. بلکه نیازِ درونیِ پیمانِ محبتِ 

ی است که به صورتِ عمومی، یکتا و انحصاری و به منظورِ زیستن در وفاداریِ کامل به طرحِ خدای آفریننده، زناشوی

-انگاری و نسبیتشود. آزادیِ یک فرد، بیش از آنکه با این وفاداری محدود شود، در برابر هرگونه ذهنیتصدیق می

 گردد.باوری محافظت شده،  و در حکمتِ خالق سهیم می

 

 

 ازدواج و مشارکتِ میانِ خدا و مردم

اسرائیل، در پیمانِ مشارکتِ محبت میانِ خدا و مردم، یعنی بخشِ بنیادینِ مکاشفه و تجربة ایمان بنی (.12

 کند. شود، بیانی پُرمعنا پیدا میازدواجی که میان زن و مرد برپا می

همچنین از راهِ کالمِ استوار  "داردود را دوست میخداوند قوم خ "به این دلیل، سخنِ کانونیِ این مکاشفه یعنی 

کنند. پیوندِ محبت، تبدیل به شان را ابراز میای اعالم شده است که زن و مرد به وسیلة آن محبتِ زناشوییو زنده

ناشویی تواند به پیمانِ زسازد. و همان گناهی که میاش را یگانه میشود که خدا و مردمانتصویر و نشانِ پیمانی می

:  12پرستی، روسپیگری است، )حز شود: بتشان تبدیل میوفاییِ مردم نسبت به خدایآسیب برساند، به تصویرِ بی

وفاییِ اسرائیل، وفاداریِ وفایی، زنا است، سرکشی از قانون، رها کردنِ محبتِ همسرانة خداوند است. اما بی( بی22

ای که باید میانِ این محبتِ وفادارانة خدا همچون نمونة محبتِ وفادارنهکند، و بنابرجاودانِ خداوند را ویران نمی

 شود.ها وجود داشته باشد، ارائه میزوج

 

 عیسای مسیح، دامادِ کلیسا و آیینِ ازدواج

شود، دامادی که همچون منجیِ انسانیت مشارکتِ میانِ خدا و مردمانش نهایتاً در عیسی مسیح برآورده می (.13

 کند. کردنِ آن با خویشتن و تنِ خویش، بشریت را محبت کرده، خود را نثارِ آن می با یگانه

اش، او را توانا  را آشکار کرده، با رهانیدنِ آدمی از سختیِ دل "سرآغاز"او حقیقتِ اصلیِ ازدواج یعنی آن حقیقتِ 

 سازد تا این حقیقت را به کمال دریابد. می

رسد، محبتی که کالمِ خدا در ساختنِ سرشتِ انسانی و لِ نهایی خود میاین مکاشفه در هدیة محبت به کما

ورزد. در این قربانی، عیسای مسیح در قربانیِ خویشتن بر صلیب، برای عروسِ خویش یعنی کلیسا، به انسانیت می

تعمیدیافتگان طرحی که خدا از زمانِ آفرینش در انسانیتِ زن و مرد نهاده است به تمامی آشکار شده؛ پس ازدواجِ 

بارد، شود که با خونِ مسیح تضمین شده است. روحی که خداوند فرو مینشانة واقعیِ آن پیمانِ تازه و جاویدی می

سازد. محبتِ کردنِ یکدیگر، چنان که عیسی ما را محبت کرد، توانا میدهد و زن و مرد را در محبتقلبی تازه می

ای است رسد یعنی نیکوکاریِ زناشویی، که راهِ مناسب و ویژهسوی آن دارد میزناشویی به آن کمالی که دروناً رو به 

اند تا نیکوکاریِ مسیح را زندگی کنند که خود را بر کنند و به وسیلة آن دعوت شدهها در آن شرکت میکه زوج

 صلیب نثار کرد.



11 
 

باییِ زندگیِ زناشویی در مسیح هایش که به شایستگی معروف شده است، عظمت و زیترتولیان در برگی از نوشته

توانم شادیِ ازدواجی که کلیسا آن را پیوند داده، با پیشکش استوار شده، با چطور می "را چنین بیان کرده است: 

برکت مُهر شده، توسطِ فرشتگان اعالم گردیده، و توسطِ پدر تأیید شده است را وصف نمایم؟ ... چه شگفت است 

با یک امید، یک خواست، یک رسم، یک خدمت! هر دو برادر و خواهر اند و هر دو یارانی  پیوندِ میانِ دو ایماندار

خدمتکار اند؛ هیچ جدایی در روح و تن میانِ ایشان نیست، به راستی ایشان دو روح اند در یک تن و آنگاه که تن 

 "یکی شد، روح یکی است.

دهد که ازدواجِ تعمیدیافتگان رسماً چنین آموزش داده و میکلیسا با دریافتِ کالمِ خدا و تعمّقِ وفادارانه در آن، 

 گانة پیمانِ نوین است.های هفتیکی از آیین

در واقع به وسیلة تعمید، مرد و زن قطعاً در پیمانِ تازه و جاوید جای داده شده اند، یعنی در پیمانِ ازدواجِ مسیح 

اجتماعِ صمیمیِ زندگی و محبتِ زناشویی، که به وسیلة با کلیسا. و به سببِ این پیوستگیِ فناناپذیر است که 

بخشِ او استوار و غنی آفریدگار بنا شده است، در محبتِ همسرانة مسیح برگرفته و برافراشته شده و با قدرتِ رهایی

 گردیده است.

تعلّقِ آنها به  خورند.ترین حالتِ ناگسستنی به یکدیگر پیوند میشان به ژرفها با پارساییِ تقدسِ ازدواجزوج

 یکدیگر به وسیلة نشانة آیینی، نمایندة واقعیِ رابطة مسیح با کلیسا است.

ها شاهدانِ ها برای کلیسا پیوسته یادآورِ آنچه بر صلیب روی داد اند؛ آنها برای یکدیگر و برای بچهبنابراین زوج

ازد. در این رویدادِ رستگارکننده، ازدواج سبخش آنها را در آن سهیم میای که آیینِ فیضرستگاری اند، رستگاری

بخش همچون آیینِ فیض "بخشی و یک پیشگویی است: بخشِ دیگر یک یادبود، یک تحققمانندِ هر آیینِ فیض

کند. شان را  عطا مییادبود، به ایشان فیض و وظیفة یادآوریِ کارهای عظیمِ خداوند و شهادت دادنِ در برابرِ فرزندان

های محبت را در کند که بتوانند درخواستبخش، به ایشان این فیض و وظیفه را عطا مینوانِ تحققازدواج، به ع

سازد. به عنوانِ پیشگویی، فیض و بخشد و رها میشان تحقق بخشند، آن محبتی که میبرابر یکدیگر و فرزندان

 بخشد.میوظیفة زیستن و گواهی دادن بر امیدِ مالقاتِ آینده با مسیح را به ایشان 

 "بخشِ دیگر، نمادِ واقعیِ رویدادِ رستگاری است، اما به شیوة خود. ازدواج نیز مانند هرکدام از هفت آیینِ فیض

ترین تاثیر ازدواج، خودِ کنندف بنابراین نخستین و سریعهمسران ، هر دو با هم به عنوانِ زوج در آن شرکت می

سیحی است، یعنی اجتماعِ مسیحیِ نوعیِ دو فرد، چراکه این امر نشانگرِ فیضِ آسمانی نیست، بلکه پیوندِ زناشوییِ م

رازِ تنیافتِ و عهدِ مسیح است. مضمونِ شرکت در زندگی مسیح نیز ویژه است: محبتِ زناشویی دَر بَر دارندة یک 

فه و اشتیاقِ روح و شود؛ یعنی خواستِ تن و غریزه، قدرتِ احساس و عاطتمامیّت است که واردِ تمامیِ عناصرِ فرد می

ای که فراتر از اتحاد در یک تن، به سوی تشکیل یک دل و اراده. هدفِ این محبت یگانگیِ فردیِ ژرف است، یگانگی

برد، این امر نیازمندِ ثبات و وفاداری در ایثارِ دوجانبة قطعی بوده، در برابرِ باروری گشوده است. در یک روح راه می

هنجارِ تمامیِ محبتِ طبیعی زناشویی است، اما با یک معنای تازه که نه تنها آنها را بهیک کالم، مسألة مشخصاتِ 
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برد که آنها را به بیانِ ارزشهای مخصوصاً مسیحی در کند، بلکه آنها را تا به آن درجه باال میپاالید و تقویت میمی

 آورد. می

 

 

 فرزندان، هدیة پُربهای ازدواج

از آن رو که اساسِ ازدواج و محبتِ زناشویی برای زایشگری و تربیتِ فرزندان ترتیب داده شده، که تاجِ سرِ  (.14

 خانواده اند، براساسِ طرح خدا، ازدواج، بنیانِ اجتماعِ وسیعترِ خانواده است.

-دوسویه "گاهیِآ "ترین واقعیتِ خود، یک موهبت است؛ و محبتِ زناشویی وقتی همسران را به محبت، در ژرف

ترین هدیه ممکن شود، چراکه به آنها گنجایشِ عظیمها تمام نمیسازد، با زوجمی "یک تن"رساند که آنها را ای می

شوند. بخشی به یک فردِ انسانیِ نوین تبدیل میای که از راهِ آن، آنان به همکارانِ خدا در زندگیدهد، هدیهرا می

دهند، دهند، نه تنها خود بلکه واقعیتِ فرزندان را نیز به یکدیگر میرا به یکدیگر میبنابراین وقتی که یک زوج خود 

ناپذیری از پدر و ای پایدار از یگانگیِ زناشویی و تلفیقِ زنده و جداییفرزندانی که بازتابِ زندة محبتِ آنها بوده، نشانه

 مادر بودنِ آنها هستند.

کنند. محبتِ والدین، ای را دریافت میسوی خداوند موهبتِ مسئولیتِ تازهشود، از ها وقتی پدر و مادر میزوج 

ای در آسمان و هر خانواده "فراخوانده شده است تا برای فرزندان نشانة دیدنیِ خودِ محبتِ خدا باشد خدایی که 

 (12:  3. )افس "زمین از او نام گرفته است

نباشد، محبتِ زناشویی به این دلیل ارزشِ خود را از دست نباید فراموش کرد که حتی اگر زایشگری ممکن 

ها فرصتِ خدماتِ مهمِ دیگری به زندگیِ فردی انسانی باشد، تواند برای زوجدهد. در واقع، ناباروریِ جسمی مینمی

 یر و یا ناتوان.ها و نیز کودکانِ فقهای مختلفِ کارِ آموزشی و یاری کردنِ دیگر خانوادهبرای نمونه، فرزندپذیری، گونه

 

 

 خانواده، اجتماعی از افراد

همسری، پدر و مادر بودن، خواهر و   -شودفردی ایجاد میای از روابطِ بیندر ازدواج و خانواده مجموعه (.12

 شود.که کلیسا است، معرفی می "خانوادة خدا "و  "خانوادة انسانی"که از راهِ آنها هر فردِ انسانی به  -برادری

کنند: چراکه در خانواده، چنان نیست که تنها، فردِ انسانی زاده مسیحی و خانوادة مسیحی کلیسا را بنا می ازدواجِ 

شده و به طرزی پیشرو، به وسیلة آموزش به جامعة انسانی معرفی شود، بلکه کودک همچنین به وسیلة تولّدِ دوباره 

 شود. است، معرفی میدر تعمید و تعلیم در ایمان، به خانوادة خداوند که کلیسا 

بخشِ مرگ و رستاخیزِ مسیح، در اتحاد خانوادة انسانی که با گناه از هم گسسته بود، به وسیلة قدرتِ رهایی 

-بخشِ این رویداد، وضعیت فطری را ادامه میدوباره به هم پیوسته است. ازدواجِ مسیحی، با شرکت در تأثیرِ نجات

 شود.دة عظیمِ کلیسا معرفی میدهد که در آن فردِ انسانی به خانوا
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به این ترتیب، فرمانِ کثیر و بارور شدن، که در آغاز به زن و مرد داده شده بود، به تمامیِ حقیقت و کمالِ تحققِ 

 رسد. خویش می

یابد که از طریق آن بخش زاده شده است، مهد و جایگاهی را میبنابراین کلیسا، در خانواده که از آیینِ فیض

 توانند واردِ کلیسا شوند.های انسانی شود و آنها نیز به نوبة خود، از راهِ خانواده میتواند واردِ نسلمی

 

 

 ازدواج و باکرگی یا تجرّد

برگزیدنِ باکرگی و تجرّد برای پادشاهیِ خدا نه تنها با شأنِ ازدواج تناقضی ندارد بلکه متضمن و مؤیّدِ آن  (.12

رازِ عهدِ خدا با مردمانِ خویش است. آنگاه که ازدواج -تجرّد، دو راهِ بیانِ و زیستنِ یگانهاست. ازدواج و باکرگی یا 

توانند باشند؛ وقتی جنسیتِ انسانی همچون محترم نباشد، باکرگی و تجرّد )برای وقف خویشتن به خدا( نیز نمی

اطرِ پادشاهی خدا معنای خود را از خگیری از آن بهارزشی عظیم که آفریدگار بخشیده است نگریسته نشود، کناره

 دهد.دست می

هرکس ازدواج را بدنام کند، از شکوهِ باکرگی نیز  "گوید: درستی چنین میحقیقتاً، قدیس یوحنای زرّین کام به

کند. آنچه تنها در مقایسه با شرّ، نیک به تر میو ستودنی کاسته است. هرکس آن را بستاید، باکرگی را شکوهمندتر

 "ترین نیکی است.رسد، مشخصاً نیک نخواهد بود. چیزی بهتر از نیکیِ پذیرفته شده هست که عالیمی نظر

در باکرگی یا تجرّد، موجودِ انسانی حتی به شکلِ جسمانی، در انتظارِ ازدواجِ اُخرویِ مسیح با کلیسا، خود را تماماً 

تِ کاملِ زندگیِ جاوید، به کلیسا ارزانی کند. بنابراین، بخشد با این امید که مسیح نیز خود را در حقیقبه کلیسا می

 کند.بینی میآنکه تجرّدگزیده، در تنِ خویش جهانِ نوینِ رستاخیزِ آینده را پیش

با پارساییِ این گواهی، باکرگی یا تجرّد، آگاهی از رازِ ازدواج را در کلیسا زنده نگاه داشته و در برابر هرگونه 

 کند.ین راز، از آن دفاع میفروکاستن و تضعیفِ ا

برای واداشتنِ آن به سوختن در عشقی  "فرد، باکرگی یا تجرّد، با رهاساختنِ قلبِ آدمی به روشی منحصربه

دهد که پادشاهیِ خدا و عدالتِ او آن مرواریدِ گرانبهایی است که بر گواهی می "تر برای خدا و تمامیِ انسانیتعظیم

 بزرگ، برتری دارد و بنابراین باید به عنوانِ تنها ارزشِ غایی در جستجوی آن بود.هر ارزشِ دیگری، هرچقدر 

به خاطرِ پیوندِ تماماً یکتایی که این عطیه با پادشاهیِ خدا دارد، کلیسا در درازای تاریخِ خود همواره از برتریِ 

 این عطیه بر موهبتِ ازدواج دفاع کرده است.

وشی از باروریِ جسمی، از نظرِ روحانی بارور شده، با همکاری در تحققِ خانواده پفردِ تجّردگزیده با وجودِ چشم

 شود. در هماهنگی با طرحِ خدا، پدر و مادر بسیاری از افراد می

های مسیحی، حق دارند از افرادِ تجرّدگزیده، انتظارِ یک نمونة خوب و یک شاهدِ وفاداری به رسالت بنابراین، زوج

کرده، گهگاه دشوار و نیازمندِ قربانی، ته باشند. درست همانطور که وفاداری برای افرادِ ازدواجتا پای مرگ را داش
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تواند برای افراد تجّردگزیده و وفاداریِ آنها نیز پیش بیاید، حتی در ریاضت و انکارِ خویشتن است، همین می

 استوار شود. اند بایدآیند، وفاداریِ آنان که ازدواج کردههایی که پیش میآزمایش

تواند آنان را که به دالیلی غیر از ارادة خود، قادر به ازدواج نبوده اند و این تأمّالت دربارة باکرگی یا تجرّد می

 بنابراین موقعیتِ خود را در روحِ خدمت پذیرفته اند، روشن کرده و یاری نماید.

 

 

 

 :بخشِ سوم

 نقشِ خانوادة مسیحی 

 

 هستی ای خانواده، آن چیزی شو که

بخش نه تنها هویتِ خویش، یعنی آنچه هست، بلکه مأموریتِ خانواده در طرحِ خدایِ آفریننده و رهایی (.11

-یابد. نقشی که خداوند خانواده را به ایفای آن در تاریخ میتواند و باید انجام دهد را نیز میخود، یعنی آنچه می

باشد. هر خانواده بیانِ پرورشِ وجودی و پویایِ آن چه او است، میشود: نقشِ خواند از چیستیِ خانواده ناشی می

کند: ای بیند و آن دعوت هم جایگاه و هم مسئولیتِ خانواده را تعیین میای در خود دعوتی انکارناپذیر را میخانواده

 خانواده، آن چیزی شود که هستی.

-اش، نه تنها در آنچه است بلکه درآنچه انجام مینیاز این رو، اگر بنا است خانواده در هماهنگی با حقیقتِ باط

کارِ آفرینندة خدا بازگردد. و از آنجا که در نقشة  "سرآغازِ"دهد، به خودآگاهی و تحققِ خویش دست یابد، باید به 

 در تالشی که مانندِ  -برقرار شده است، مأموریت دارد تا "اجتماعِ صمیمانة محبت و زندگی "خدا، خانواده همچون 

بیشتر و بیشتر به آنچه هست، یعنی اجتماعی از  -یافته در ملکوت خدا پیروز خواهد بودهای نجاتتمامیِ آفریده

های آن، باید گفت که زندگی و محبت تبدیل شود. با نگریستن به خانواده از چنین دیدگاهی، برای رسیدنِ به ریشه

اند. پس خانواده مأموریتِ حفظ، آشکار کردن و شده جوهره و نقشِ خانواده در تحلیلِ نهایی، با محبت مشخص

تبادلِ محبت را بر عهده دارد، و این بازتابی زنده است از محبت خدا و شراکتی راستین در محبتِ او برای انسانیت و 

 بخشیِ پُرمعنا و استوارِ این مأموریتِ محبتِ مسیح برای عروس خویش یعنی کلیسا. هر وظیفة ویژة خانواده، تحقق

این ما باید به ژرفایِ غنای مأموریتِ خانواده فرو رویم و محتویاتِ آن را که هم گوناگون و هم بنیادی است. بنابر

 یکپارچه اند، جستجو کنیم.

پس با محبت همچون نقطة آغازِ عزیمت و رجوعِ دائم به آن، شورایِ اخیر چهار وظیفة عمومی را برای خانواده 

 شمُرد: بر می

 اجتماعی از افراد؛ شکل دادنِ  (1
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 خدمت به زندگی؛ (2

 شرکت در پرورشِ جامعه (3

 سهیم شدن در زندگی و مأموریتِ کلیسا (4

 

 

 

 شکل دادنِ اجتماعی از افراد (.0

 محبت همچون اصل و قدرتِ اجتماع

خانواده که به وسیلة محبت بنا شده و زندگی یافته است، اجتماعی از افراد است: اجتماعی از زن و شوهر،  (.19

از والدین و فرزندان، از خویشاوندان. نخستین وظیفة خانواده آن است که در تالشِ پایدار برای پرورشِ اجتماعی 

 راستین از افراد، واقعیتِ مشارکت را وفادارانه زندگی کند.

اصلِ ذاتی، قوّتِ پایدار و هدفِ نهاییِ این وظیفه محبت است: بدونِ محبت، خانواده اجتماعی از افراد نیست و به 

تواند زنده مانده، رشد کند و همچون اجتماعی از افراد خود را کامل سازد. همین شکل بدونِ محبت، خانواده نمی

-آدمی نمی "رود: کار میویژه دربارة خانواده بهست و بهنوشتم، نخ Redemptor hominisآنچه در دیگر نامة خود 

تواند بدونِ محبت زندگی کند، اگر محبت بر او آشکار نشود، اگر محبت را مالقات نکند، اگر آن را تجربه نکرده، از 

ندگیِ ماند، زجا میناشدنی برای خود بهآنِ خویش ننماید و اگر صمیمانه در آن شرکت نجوید، آدمی موجودی درک

 معنا خواهد بود. او بی

تر به محبت میانِ اعضای یک پویاییِ درونیِ پیوسته، به محبتِ میان زن و شوهر و در نتیجه به شکلی گسترده

زندگی داده، آن را تقویت  -میانِ والدین و فرزندان، خواهران و برادران و خویشاوندان و اعضایِ خانه -یک خانواده

تر که بنیان و روحِ اجتماعِ ازدواج و خانواده است، هدایت سویِ مشارکتی ژرفتر و مشتاقانه کند و خانواده را بهمی

 نماید.می

 

 ناپذیرِ مشارکتِ زناشویییگانگیِ جدایی

یابد: با فضیلتِ پیمانِ ازدواج، مرد و نخستین اجتماع آن است که میانِ زن و شوهر برقرار شده و پرورش می (.18

شان از راهِ وفاداریِ اند تا در مشارکت( و فراخوانده شده24:  2، پید 2:  18)مت  "که یک تن انددیگر نه دو  "زن 

 شان. روز به روز، پیوسته رشد کنند؛ وفاداری  به پیمانِ ایثارِ کاملِ دوسویة ازدواج

-ز راهِ تمایلِ فردیِ زوجکند و اگریِ طبیعیِ موجود میانِ مرد و زن آبیاری میهایش را در کاملاین اجتماعِ ریشه

کند: به این سبب، چنین شان، یعنی آنچه دارند و آنچه هستند، پرورش پیدا میها برای تسهیمِ کاملِ برنامة زندگی

گرفته، تأیید کرده، ، این نیازِ انسانی را براجتماعی، میوه و نشانة نیازی عمیقاً انسانی است. اما خدا در خداوندمسیح

القدس که در جشنِ آیینِ کند: روحافرازد و آنرا از راهِ آیینِ ازدواج به سوی تکامل هدایت میبر میپاالیش نموده، 
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کند، مشارکتی که های مسیحی تقدیم میبخش فروباریده است، هدیة مشارکتِ نوین در محبت را به زوجفیض

 کند.  ناپذیرِ خداوند عیسی تبدیل میز و جداییتصویرِ زنده و راستینِ آن اتحادِ یکتا است که کلیسا را به بدنِ رازآمی

ای است تا آنان هر روز، به سویِ اتحادی های مسیحی فرمانِ زندگی است و همزمان انگیزههدیة روح، برای زوج

اتحادی جسمی، شخصیتی و قلبی، اتحادی در هوش  -تر با یکدیگر پیش بروند، اتحادی در تمامیِ سطوحهرچه غنی

تا به این ترتیب مشارکتِ نوینِ محبت را، که فیضِ مسیح آن را ارزانی داشته، بر کلیسا و جهان  -روحو اراده و 

 آشکار کنند.

چنین اجتماعی به شدّت با چندهمسری در تناقض است: در واقع چندهمسری به شکلِ مستقیم طرح خدا را که 

برابرِ زن و مرد است که در ازدواج، خود را با محبتی  کند، چراکه مخالفِ شأنِ فردیِاز آغاز آشکار شده بود، نفی می

اتحادِ ازدواج  "نویسد: کنند. چنان که شورای دومِ واتیکان میکه کامل و بنابراین یکتا و انحصاری است، ارزانی می

ة محبتِ شود، از شأنِ فردیِ برابرِ زن و شوهر درخشان است، شأنی که به وسیلکه توسطِ خداوند به قوّت برقرار می

  "شود.کاملِ دوسویه تصدیق می

 

 اجتماعی ناگسستنی

این اتحادِ  "شود: اش بلکه همچنین با ناگسستنی بودنِ خود مشخص می اجتماعِ زناشویی نه تنها با اتحاد (.21

م کرده و از ها را به وفاداریِ کامل مُلزصمیمانه، به عنوانِ هدیة مشترکِ دو فرد، درست به اندازة خیرِ فرزندان، زوج

  "کند.یگانگیِ ناشکستنیِ میانِ آنها دفاع می

بودنِ ازدواج را به قوّت وظیفة بنیادینِ کلیسا آن است که مانندِ اعضای شورای کلیسایی، مجدداً تعلیمِ ناگسستنی

شوار یا به راستی تأیید کند. برای تمامیِ آنانی که در این زمان، عقیدة پیوستن برای تمامِ عمر به یک فرد را، بسیار د

انگارند و برای آنان که گرفتارِ فرهنگی هستند که ناگسستنی بودنِ ازدواج را انکار کرده، آشکارا وفاداریِ ناممکن می

گیرد، ضروری است که خبرِ خوشِ سرشتِ قطعیِ محبتِ زناشویی را دوباره تأیید کرد، محبتی ها را به سُخره میزوج

 مسیح است. که بنیاد و استحکامِ آن در

ناگسستنی بودنِ ازدواج که ریشه در ایثارِ فردی و کاملِ زوج دارد و الزمة خیرِ فرزندان است، حقیقتِ غاییِ خود 

یابد: او  ناگسستنی بودن ازدواج را اراده نموده و آن را همچون را در طرحِ خدا که در مکاشفة او اعالم شده است می

 سازد.قطعیِ خدا برای آدمی و محبتی که عیسی برای کلیسا دارد، منتقل میمیوه و نشانة محبتِ وفادرانة 

 "سازد و در جشنِ آیینِ ازدواج، عیسی طرحِ نخستینی را که آفریدگار در قلبِ زن و مرد نگاشته است، تازه می

ند، بلکه همچنین و چیره شو "سختیِ دل"توانند بر کند. به این ترتیب زوجها نه تنها میرا پیشکش می "قلبی تازه 

توانند در محبتِ کاملِ قطعی مسیح، یعنی آن عهدِ تازه و جاودانِ تن یافته، شریک شوند. چنانکه ییش از هرچیز می

( و بنابراین برترین تحققِ 21: 1وعدة خدا است )دوم قر  "آریِ "( و 14:  3)مکا  "شاهدِ وفادار  "خداوند عیسی 

اند تا های مسیحی فراخوانده شدهکند، پس زوجخدا با آن مردمانش را محبت می شرطی است که-و-قیدوفاداریِ بی
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-اش یعنی کلیسا که تا پایان موردِ محبتِ او است پیوند میبودنِ قطعی که مسیح را به عروس-در یک ناگسستنی

 زند، شرکت کنند.

ورایِ هر آزمایش و سختی، در  های مسیحی تاهدیة این آیین، همزمان فراخوان و فرمانی است خطاب به زوج

پس آنچه خدا یکی ساخت،  "فرمانبریِ سخاوتمندانه از خواستِ مقدس خداوند، همیشه به یکدیگر وفادار بمانند: 

 (2:  18)مت  "انسان جدا نسازد

-فِ زوجترین وظایبودن و وفاداریِ ازدواج، یکی از گرانبهاترین و ضروریاندازة ناگسستنیدادن بر ارزشِ بیگواهی

-اند، زوجهای مسیحی در دورانِ ما است. پس من نیز به همراهِ تمامیِ برادرانم که در شورایِ کلیسایی شرکت کرده

اند، بودن را حفظ کرده، پرورش دادههای بسیار، ارزشِ ناگسستنیهای بسیاری را که با وجودِ روبرو شدن با سختی

نقشی که در این جهان به ایشان سپرده شده است را فروتنانه و دلیرانه کنم. آنان به این ترتیب، ستوده و تشویق می

از  -شونده ای کوچک و گرانبها، گهگاه موردِ وسوسه، اما همواره تازهنشانه –ای هستند کنند یعنی نشانهایفا می

ن ارزشِ گواهیِ آن کنند. اما همچنیوفاداریِ پایداری که خدا و عیسی مسیح با آن هر موجودِ انسانی را محبت می

هایی که حتی وقتی شریکِ آنان ایشان را ترک گفته، با قدرتِ ایمان و امیدِ مسیحی واردِ یک اتحادِ جدید زوج

ها نیز به حقیقت بر وفاداری، که جهان امروز بسیار به آن نیاز دارد، اند را نیز شایستة تصدیق است: این زوجنشده

 شبانان و ایماندارانِ کلیسا باید ایشان را تشویق نموده، یاری نمایند.دهند. به این دلیل گواهی می

 

 ترِ خانوادهاجتماعِ گسترده

شود، ترِ خانواده برآن ساخته میدهد که اجتماعِ گستردهبنایی را تشکیل میاجتماعِ زناشویی سنگِ (.21

 خویشاوندان و دیگر اعضای خانه.اجتماعی از والدین و فرزندان و برادران و خواهران با یکدیگر و نیز 

ترِ روحانی به سویِ این اجتماع، ریشه در پیوندهای خونی طبیعی دارد و با برپایی و برقراریِ پیوندهایِ غنی

بخشد، تشکیل فردیِ اعضایِ مختلفِ خانواده جان میکند: محبتی که به روابطِ بینِکمالِ انسانیِ ویژة خود رشد می

 آورد.ی است که مشارکت و اجتماعِ خانواده را شکل داده و به تحرک در میادهندة قدرتِ درونی

خانوادة مسیحی همچنین فراخوانده شده است تا مشارکتی تازه و اصیل را تجربه کند که مشارکتِ طبیعیِ 

 "برادرانِ بسیارنخست زاده در میانِ  "کند. درواقع، فیضِ عیسی مسیح، یعنی آن انسانی را تأیید کرده و کامل می

است.  "فیضِ برادری  "گوید اش، چنان که قدیس توماس آکوئیناس می( ، از راهِ سرشت و پویاییِ درونی28: 9)روم 

طبیعی ناپذیرِ آن مشارکتِ فوقشود، سرچشمة زنده و اعانتِ پایانبخش جاری میهای فیضالقدس که در آیینروح

-دهد. خانوادة مسیحی تشکیلان را در یگانگیِ کلیسای خدا به مسیح پیوند میاست که ایماندارن را گرد آورده و آن

 "کلیسای خانگی "تواند و باید ای از اجتماعِ کلیسایی است، و به همین دلیل نیز میدهندة مکاشفه و تحققِ ویژه

 خوانده شود.

 "ا دارند که با تبدیلِ خانواده به تمامیِ اعضای خانواده، هرکدام بر اساسِ موهبتِ خویش، این فیض و مسئولیت ر

دهد که کوچکترها، بیماران و روز به روزِ مشارکتِ افراد را از نو بسازند،: و این وقتی روی می "مدرسة انسانیتِ ژرفتر
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ها که دارایی گان از مراقبت و محبت برخوردار اند؛ یعنی آنجا که هر روز خدمتِ دوسویه هست؛ و هنگامیسالخورده

 شوند.ها تقسیم میا و شادیهو غم

شود، که یک فرصتِ بنیادین برای ساختنِ چنین اجتماعی، از تبادلِ آموزشی میانِ والدین و فرزندان حاصل می

شان، کنند. فرزندان با محبت، احترام و فرمانبری نسبت به والدیندر آن هرکدام چیزی بخشیده و دریافت می

دهند.  والدین در ود را در ساختنِ یک خانوادة راستینِ انسانی و مسیحی انجام میناپذیرِ خهمیاریِ ویژه و جایگزین

کار گیرند، راستین و شایسته به "مأموریتِ"این کار یاری خواهند شد اگر اختیارِ انکارناپذیرشان را همچون یک 

تی به هدفِ یاری آنان در ویژه همچون خدمشان و بهیعنی به عنوانِ خدمت به آسایشِ انسانی و مسیحیِ فرزندان

-ای که پیوسته از سوی فرزندانای کسب کنند از هدیهکسبِ یک آزادیِ به راستیِ مسئوالنه، و نیز اگر آگاهیِ زنده

 دارند.شان دریافت می

تواند حفظ شده، به کمال برسد. درواقع، این امر نیازمندِ اجتماعِ خانواده تنها از راهِ روحیة عظیمِ قربانی می

ای نیست که شودگیِ سخاوتمندانه و حاضرِ هریک از اعضا در درک، شکیبایی، بخشیدن و آشتی است. هیچ خانوادهگ

بار به مشارکتِ او یورش آورده و گهگاه به نداند چطور خودخواهی، ناسازگاری، کشمکش و ستیز، چگونه خشونت

آورند. اما همزمان، هر زندگیِ خانوادگی سَر بَر میهای گوناگونِ جدایی در کند: پس شکلسختی آن را زخمگین می

را داشته باشد، یعنی  "آشتی"کنندة بخشِ و تازهخانواده، از سوی خدای آرامش فراخوانده شده است تا تجربة شادی

لیتِ بازسازیِ مشارکت و بازیابیِ اتحاد. به ویژه، شرکت در آیینِ توبه و آشتی و در میهمانیِ تنِ مسیح، فیض و مسئو

غلبه بر هر جدایی و حرکت به سویِ کمالِ مشارکتِ مطلوبِ خدا را به خانوادة مسیحی می بخشد و به این ترتیب به 

 دهد.(، پاسخ می21:  11)یو  "تا همه یک باشند "خواستِ مشتاقانة خداوند، یعنی 

 

 حقوق و نقشِ زنان

ع و مشارکتِ افراد، سرچشمه و نیروی حیاتِ پایدارِ خانواده در آنچه هست و همواره باید باشد، یعنی اجتما (.22

خود را برای پذیرفتن، محترم داشتن و پیشبُردِ هر یک از اعضایش در شأنِ واالیِ او به عنوانِ فرد، یعنی تصویرِ زندة 

ابطِ اند، معیارِ اخالقیِ صحّتِ رویابد. چنانکه پدرانِ شورای کلیسایی به درستی اعالم کردهخدا، در محبت می

 یابند.زناشویی و خانوادگی شاملِ پرورشِ شأن و فراخوانِ افراد است، که با ایثارِ صمیمانه به کمالِ خود دست می

ای را به زنان و حقوق و نقشِ ایشان در خانواده و جامعه معطوف انداز، شورای کلیسایی توجه ویژهدر این چشم

همسر و پدر و نیز فرزندان و سالمندان را نیز از همین دیدگاه در نظر داشته است. همچنین باید مردان را به عنوانِ 

 گرفت.

ای خاص، فراتر از همه، مهم است که جایگاه و مسئولیتِ برابر زنان و مردان را در نظر گرفت. این برابری به شیوه

یابد. خانواده است، تحقق میدر ایثارِ دوجانبة آنان نسبت به همدیگر و نیز نسبت به فرزندان، که شایستة ازدواج و 

کند، به کمال توسطِ سخنِ خداوند آشکار شده است: یافته و تصدیق میآنچه منطقِ انسانی به طورِ شهودی در می

 تاریخِ رستگاری، در حقیقت، گواهیِ پیوسته و درخشانِ شأنِ زنان است.
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( به زن و مرد شأنِ فردیِ برابر بخشیده، به 21:  1)پید  "نر و ماده  "خداوند در آفرینشِ نژادِ انسانی به شکل 

کند که شایستة فردِ انسانی اند. پس خدا، با گرفتنِ بدنِ انسانی از ناپذیری عطا میایشان حقوق و وظایفِ جدایی

کند کند، مریم که کلیسا او را همچون مادرِ خدا ستایش میمریمِ باکره، شأنِ زنان را به برترین شکلِ ممکن بیان می

کند. احترامِ حساسِ عیسی به زنان که ایشان را یافته ارائه میاو را حوای نوین خوانده و همچون نمونة زنِ رهایی و

به پیروی و دوستیِ خود فراخواند، ظهورش در صبحِ رستاخیز بر یک زن، پیش از شاگردان، مأموریتِ رساندنِ مژدة 

کنند. پولس رسول گزاریِ ویژة خداوند به زنان را تأیید میه ارجهایی هستند کاینها همه نشانه -رستاخیز به رسوالن

در مسیح عیسی، شما همه به واسطة ایمان، پسرانِ خدایید ... دیگر نه یهودی معنا دارد نه یونانی، نه  "گوید: می

 (29-22:  3)غال  "غالم نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید.

 

 جامعه زنان و

های گوناگونِ زمینة گسترده و پیچیدة روابطِ میانِ زن و جامعه و بدونِ تمایل به رسیدگی به تمامیِ جنبه (.23

شود که در حوزة خاصی از زندگی خانواده، یک محدود کردن این مالحظات به چند نکتة اساسی، ناگزیر مشاهده می

شخصاً همسر و مادر در نظر گرفته است، بدونِ دسترسیِ برابر به سُنتِ فراگیرِ اجتماعی و فرهنگی، نقشِ زنان را م

 کارکردهای اجتماعی که عموماً به مردان اختصاص یافته اند.

شکی نیست که جایگاه و مسئولیت برابرِ مردان و زنان، دسترسیِ زنان به کارکردهای اجتماعی را تماماً تصدیق 

، نیازمندِ آن است که ارزش و نقشِ مادرانة آنان با مقایسه با تمامیِ کند. از سویِ دیگر، پیشرفتِ راستینِ زنانمی

ها، به روشنی بازشناخته شوند. افزون بر این، اگر آرزو داریم تحوّل جامعه و فرهنگ دیگر نقش ها و دیگر حرفه

 ها باید به طریقی هماهنگ، تلفیق شوند.ها و حرفهحقیقتاً و کامالً انسانی باشد، این نقش

در  "کار"نوین، بر  "االهیاتِ کاری "هماهنگ با خواستهای مطرح شده از سوی شورای کلیسایی، یک  اگر

زندگی مسیحی پرتو افکنده، آن را مطالعه کند و پیوندِ بنیادینِ میانِ کار و خانواده و در نتیجه، معنایِ اصیل و 

تر حاصل خواهد شد. بنابراین کلیسا ین هدف آسانناپذیرِ کار در خانه و تربیتِ فرزندان را مشخص نماید، اجایگزین

ناپذیر یاری کند، پافشاری بر آن که همگان باید ارزشِ تواند و باید جامعة مُدرن را با یک پافشاریِ خستگیمی

 ای در آموزشناپذیرِ کارِ زنان در خانه را به رسمیت شناخته، به آن احترام بگذارند. این امر اهمیّتِ ویژهجایگزین

کنند، هر های برابر کار میدارد: چراکه به محض آنکه روشن شود تمامیِ مردم، در هر بخش، با حقوق و مسئولیت

شود. بنابراین تصویرِ خدا در مرد و زن با درخشش کَن میتبعیضِ ممکن میانِ انواعِ مختلفِ کار و حرفه ریشه

 بیشتری دیده خواهد شد.

ان از همان حقوقِ مردان در انجامِ کارکردهای اجتماعی برخوردار اند، همچنان که باید تصدیق شود که زن

ساختارِ جامعه نیز باید به ترتیبی باشد که همسران و مادران به انجامِ کار در بیرون از خانه مجبور نبوده و حتی اگر 

 گی و پیشرفت کنند.هاشان بتوانند به روشی شایسته زندشان را وقفِ خانوادة خود کنند، خانوادهتمامیِ وقت
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دیگر آنکه، باید بر ذهنیتی که برای کارِ بیرون از خانة زنان بیشتر از کار آنان در خانواده ارزش قائل است، غالب 

آمد. این نیازمندِ آن است که مردان با احترام کامل به شأنِ فردیِ زنان، به راستی آنان را محبت کرده، به ایشان ارج 

 معه نیز باید شرایطِ مناسبِ کار  در خانه را آفریده و گسترش دهد.بگزارند، دیگر آنکه جا

های مختلفِ زن و مرد، کلیسا باید در زندگیِ خود تا حدِ ممکن، برابریِ حقوق و شأنِ ایشان با احترام به رسالت

 را ترقّی دهد: و این به مصلحتِ همه یعنی خانواده، کلیسا و جامعه است.

زنان به این معنا نیست که از زنانگیِ خود چشم بپوشند یا از نقشِ مردانه تقلید کنند، بلکه اما تمامیِ اینها برای 

ها و فرهنگ به معنای کمالِ زنانة انسانیت است که باید چه در خانواده چه در بیرون از آن، با در نظر داشتنِ تفاوت

 های زنان بیان شود.ها در این حوزه، در فعالیتسنت

 

 أنِ زنانتوهین به ش

شوربختانه، این ذهنیّتِ سرسخت که موجودِ انسانی را نه یک فرد بلکه یک شئی، یک کاالیِ تجاری، در  (.24

کند: نخستین گیرد، پیامِ مسیحی دربارة شأنِ زنان را انکار میخدمتِ تمایالتِ خودخواهانه و لذّت محض در نظر می

 قربانیانِ این ذهنیت زنان اند.

-آورد، همچون خواری مردان و زنان، بردگی، ستم بر ناتوانان، هرزههای بسیار تلخی به بار میاین ذهنیت میوه

و تمامیِ اشکالِ گوناگونِ تبعیض که در زمینة آموزش،  -به ویژه به شکلِ سازماندهی شده -نگاری، روسپیگری

 استخدام، دستمزد و غیره وجود دارد.

کنند ضِ تحقیرکننده، هنوز در بخشهای عظیمی از جامعة ما پافشاری میهای بسیاری از تبعیوانگهی، امروز گونه

ها، زنانِ فرزند، بیوهدهد، به عنوان نمونه همسرانِ بیکه بر گروههای خاصی از زنان تأثیر گذارده، ایشان را آزار می

 شده و مادرانِ ازدواج نکرده.شده یا جدا  ترک

اند. بنابراین من خواستارِ های تبعیض را به شدّت نادرست اعالم کردهلپدرانِ شورای کلیسایی اینها و دیگر شک

ها قطعأ شکسته شوند، باشد که آن هستم که کارِ قوی و قاطعِ شبانی از سوی همگان در پیش گرفته شود تا تبعیض

 درخشد کامالً محترم داشته شود.تصویرِ خدا که بدونِ استثنا در تمامیِ موجوداتِ انسانی می

 

 ردان به عنوانِ شوهران و پدرانم

مشارکتِ زناشویی و خانوادگی فرخوانده شده است تا موهبت و نقشِ خود را همچون شوهر -مرد در اجتماع (.22

 و پدر ایفا کند.

خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش یاوری مناسبِ وی  "بیند: او در همسرِ خود برآورده شدنِ نیّت خدا را می

همانا این است استخوانی از "کند: ( و فریادِ آدم یعنی نخستین شوهر را از آن خویش می19:  2)پید  "بسازم

 "استخوانهایم و گوشتی از گوشتم.
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محبتِ راستینِ زناشویی، متضمن و نیازمندِ آن است که مرد برای شأنِ برابرِ همسرش احترامی ژرف قائل باشد. 

یستی، بلکه همسر اویی؛ او نه برای اینکه بردة تو باشد بلکه برای آنکه همسرِ تو اربابِ او ن "نویسد: قدیس آمبروز می

. مرد باید با "اش سپاسگزار باشتو باشد به تو سپرده شده است، مراقبتِ او از خود را جبران کن و از او برایِ محبت

مسیحی فراخوانده شده است، تا با به سر بَرَد. او به عنوانِ یک   "گونة بسیار خاصی از رابطة دوستانه "همسرش در 

نشان دادنِ محبتی که مانندِ محبت مسیح برای کلیسا همزمان مهربان و قوی است، رفتارِ نوینی از محبت را پرورش 

 دهد.

محبت مرد به همسرش به عنوانِ مادرِ فرزندانِ او و محبت کردنِ خودِ فرزندان برای او، راهِ طبیعیِ درک و تحققِ 

کنند تا او است. ورای این همه، وقتی شرایطِ اجتماعی و فرهنگی به سادگی، یک پدر را تشویق مینقشِ پدرانة 

اش باشد یا هرچه کمتر درگیرِ کارِ تربیت )فرزندان( بشود، باید تالش کرد تا این عقیده به کمتر نگرانِ خانواده

ناپذیر دارد. واده، اهمیتی یکتا و جایگزینطرزی عمومی احیا شود که جایگاه و وظیفة پدر در خانواده و برای خان

شود و در شرایطِ معکوس، حضورِ تعادلِ اخالقی و روانی میآموزد، نبودِ پدر، سببِ عدمِ چنان که تجربه به ما می

یا سروریِ غلطِ مرد، شایع است، زنان را تحقیر کرده و  "مردی-نَرّه "ویژه وقتی که هنوز پدیدة ستمگرانة پدر، به

 شود.عِ گسترشِ روابطِ سالمِ خانوادگی میمان

مرد فراخوانده شده است تا در آشکارکردن و باززیستنِ پدرخواندگیِ خداوند بر زمین، ضامنِ پرورشِ هماهنگ و 

ای که پایینِ یکپارچة تمامِ اعضای خانواده باشد: او این وظیفه را با برعهده گرفتنِ مسئولیتِ سخاوتمندانة زندگی

ای که با همسرش در آن شریک دهد، با تعهدی مشتاقانه به تربیت یعنی وظیفهگیرد، انجام میشکل می قلبِ مادر

بَرَندة یگانگی و پایداریِ آن است، و به وسیلة است، با کار که هرگز سببِ جدایی در خانواده نیست بلکه پیش

رزندان را با تجربة زندة مسیح و کلیسا آشنا دهدکه به طرزی مؤثر، فشهادتی که دربارة یک زندگیِ بالغِ مسیحی می

 سازد.می

 

 حقوقِ فرزندان

در خانواده که اجتماعِ افراد است، باید با پرورشِ اعتباری ژرف برای شأنِ فردیِ فرزندان و احترامِ بسیار و  (.22

درست است، اما هرچه کودک ای وقفِ آنان شود. این برای هر کودکی مراقبتِ سخاوتمندانه از حقوقِ آنها، توجه ویژه

-تر میکوچکتر بوده، نیازش به همه چیز بیشتر باشد، وقتی بیمار، در رنج و یا ناتوان باشد، نیاز به این توجه ضروری

 شود.

آید، مأموریتی بنیادین را تحقق کلیسا با پرورش و انجامِ مراقبتی مهربانانه و قوی برای هر کودکی که به دنیا می

ه فراخوانده شده است تا نمونه و فرمانِ عیسای خداوند را در تاریخ آشکار کرده و از نو در پیش نهد، بخشد: چراکمی

بگذارید کودکان نزد من آیند و ایشان را باز مدارید؛ چراکه  "خداوندی کودک را در قلبِ پاداشاهیِ خدا نشاند: 

 (14:  11ر ؛ م14:  18؛ مت  12:  19)لو  "ملکوتِ آسمان از آنِ ایشان است.
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آرزو دارم  "کنم : ام تکرار میدر مجمعِ عمومیِ سازمانِ ملل گفته 1818اکتبر  2من یکبارِ دیگر آنچه را در 

های کنونیِ بینیم بیان کنم، بهارِ زندگی، پیشگوییِ تاریخِ آیندة سرزمینای راکه همة ما در کودکان میشادی

-تواند به آیندة خود بیاندیشد مگر از راهِ تصویرِ این نسلسیاسی نمی هرکدام از ما. هیچ کشوری بر زمین، هیچ نظامِ 

های تازه، که میراثِ گوناگونی از ارزشها و وظایف و آرمانها را از والدین و  ملتی که به آن تعلق دارند و از تمامی 

 کنند.خانوادة انسانی دریافت می

گیری و بعد در درازایِ سالهایِ کودکی ستین لحظة شکلاهمیت قائل شدن برای فرزند، حتی پیش از تولد، از نخ

ترین آزمایشِ روابطِ یک موجود انسانی با دیگری است. پس در هزارة سوم که نزدیک و جوانی، نخستین و بنیادی

ای بهتر که در آن احترام به شود، برای هر ملت و تمامیِ بشریت و همة کودکانِ جهان چه آرزویی بهتر از آیندهمی

 توانم داشته باشم؟قوقِ آدمی به واقعیتی کامل درآید، میح

جانبه و یکپارچة عاطفی، آموزشی و روحانی برای هر کودکی که پا به جهان پذیرش، محبت،اعتبار، اهمیتِ همه

به گذارد، باید همواره دَر بَر دارندة ویژگیِ جوهری و برجستة همة مسیحیان باشد، به ویژه در خانوادة مسیحی:  می

( 22:  2)لو  "قامت و حکمت، و در محبوبیت نزد خدا و مردم "توانند در این ترتیب، همچنان که کودکان می

 کنند.شان ارائه میرشدکنند، کمکِ ارزشمندِ خود را در بازسازیِ اجتماعِ خانواده و حتی در تقدیسِ والدین

 

 سالمندان در خانواده

دهند: بسیار دور از آنکه از خانواده محبتی عظیم به سالمندان نشان میهایی هستند که احترام و فرهنگ (.21

-فایده تحمل شوند، به حضور و ایفایِ نقشی مسئوالنه در زندگیِ خانوادگی ادامه میطرد شده و یا مانندِ باریِ بی

بر عهده دارند که گواهِ دهند، با لزومِ احترام به خودمختاریِ خانوادة تازه؛ ورای این همه، آنان مأموریتِ مهم را 

 گذشته بوده، سرچشمة فرزانگی برای جوانان و آینده اند.

های دیگر به ویژه درپیِ گسترشِ صنعتی و شهریِ آشفته، سالمندان را هم در گذشته و هم در زمانِ اما، فرهنگ

های بسیاری را تضعیف انوادههایی ناپذیرفتنی کنار گذاشته اند. این سببِ رنجِ بسیارِ آنان شده و خکنونی، به شیوه

 کند.می

فعالیتِ شبانیِ کلیسا باید همه را یاری کند که نقشِ سالمندان را کشف کرده، از آن در اجتماعِ مدنی و کلیسایی 

سازیِ معیاری از ارزشهای انسانی زندگی سالمندان، به شفاف "ویژه در خانواده، استفادة درست کنند. در واقعِ و به

کند. انگیز وابستگیِ مردمانِ خدا را اثبات میها را نشان داده، و به طرزی شگفت، یعنی امتدادِ نسلکندکمک می

های انسانی، پیش از پدید آمدنِ آنها، پل بزنند: چه بسیار سالمندان اغلب، از این عطیه برخوردار اند که میانِ نسل

اند! و چه بسیار سالمندانی که درک و محبت را یافتههای سالخوردگان کودکانی که در چشمان و سخنان و دلجویی

 (2:  11)امث  "تاجِ سالمندان فرزندانِ فرزندانِ ایشان اند! "اند: با خشنودی بر این کالمِ الهام شده صحّه گذارده
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 خدمت به زندگی(.2

 

 انتقالِ زندگی الف:

 همکارانِ محبتِ خدایِ آفریننده

نهد: های خود را کامل کرده، تاج بر سر آن میخدا با آفرینشِ زن و مرد به تصویر و شباهتِ خود، کارِ دست (.29

او ایشان را از راهِ همکاریِ آزادانه و مسئوالنه در انتقالِ موهبتِ زندگیِ انسانی، به شراکتی ویژه در محبتِ خود قدرتِ 

بارور و کثیر شوید » خدا ایشان را برکت داد، و خدا به ایشان گفت،  "د: خوانمی خویش به عنوانِ آفریدگار و پدر فرا

 (29:  1)پید  "و زمین را پُرسازید و آن را رام نمایید

 -پس نخستین وظیفة خانواده خدمت به زندگی است، به عمل درآوردنِ برکتِ نخستینِ آفریدگار در تاریخ

 سازد.نسلی به نسلِ دیگر منتقل میآفریدگاری که با زایشگری، تصویرِ االهی را از 

همچنان که از اهمیتِ دیگر اهدافِ  "ها: باروری، میوه و نشانة محبتِ زناشویی است، گواهیِ زندة ایثارِ کاملِ زوج

ازدواج نباید کاست، باید گفت که انجامِ درستِ محبتِ زناشویی و تمامِ معنایِ زندگیِ خانوادگی که از آن حاصل 

ای که از طریقِ آنها روز به روز دهندهها با قلبی استوار با محبتِ آفریدگار و نجاتف را دارد: که زوجشود این هدمی

 سازد، همکاری کنند.خانوادة خویش را گسترده و غنی می

ویژه انسانیِ آن نیز درک شده است، تنها به زایشِ به هر روی، باروریِ محبتِ زناشویی چنان که حتی در بُعدِ به

های زندگیِ اخالقی، روحانی و آسمانی که پدر و مادر فراخوانده شود:  بلکه با تمامیِ آن میوهندان محدود نمیفرز

 شود.اند تا به فرزندانِ خود و از راهِ آنان به کلیسا و جهان منتقل کنند، گسترده و غنی میشده

 

 آموزه و هنجارِ کلیسا، همواره کهن و همیشه تازه

داند به ویژه از آنجا که محبتِ زن و شوهر شرکتی یکتا در رازِ زندگی و محبتِ  خودِ خدا است، کلیسا می (.28

ترین مسئولیت، یعنی مسئولیتِ انتقالِ زندگیِ که مأموریتِ ویژة پاسداری و نگهداری از شأنِ شایستة ازدواج و جدی

 انسانی را دریافت کرده است.

زندة جامعة کلیسایی در درازیِ تاریخ، شورای اخیر واتیکان دوم و مقامِ پاپی پیش از من بنابراین در امتدادِ سنتِ 

یک بیانیة به راستی پیشگویانه را به دورانِ ما   Humanae Vitaeیعنی پُل ششم، پیش از همه در نامة کلیساییِ 

لیسا را دربارة ازدواج و انتقالِ زندگیِ انتقال داده اند که با شفافیت، آموزه و هنجارِ همواره کهن اما همیشه تازة ک

 کند.انسانی، از نو تأیید کرده، پیشنهاد می

این شورای  "به این منظور، پدرانِ شورای کلیسایی در آخرین گردهمایی خود، اعالمیة زیر را صادر کردند: 

کلیسایی، که با جانشینِ پطرس در یگانگیِ ایمان گِرد هم آمده است، به آنچه که در شورای دومِ واتیکان و پس از 
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وارانه پایبند است، به ویژه دربارة آنکه محبتِ میانِ پیشنهاد شده است، است  Humanae Vitaeآن در نامة کلیساییِ 

 زن و مرد باید کامالً انسانی، انحصاری و به رویِ زندگیِ تازه گشوده باشد.

 

 کلیسا خواهانِ زندگی است

ای قرار گرفته است که درکِ آن را دشوارتر اما آموزشِ کلیسا در دورانِ ما در بسترِ اجتماعی و فرهنگی (.31

 کند.ناپذیرتر میتر و جایگزینرا برای پیشبُردِ خیر ضروریِ زن و مرد و ضروری وجودِ آن

دهد، نه تنها امیدِ اش بر طبیعت گسترش میگیای که بشرِ امروز آنرا پیوسته در چیرهپیشرفتِ علمی و فنی

شود. برخی از رة آینده میدهد بلکه همچنین سببِ نگرانیِ هرچه بزرگتری درباآفرینشِ انسانیتی نوین و بهتر را می

آمدند؛ بنابراین آنان تردید بود که هرگز به دنیا نمیپرسند آیا زنده بودن چیزِ خوبی است یا بهتر آن میخود می

رحم شان در این جهانِ بیکنند که آیا درست است که دیگران را به زندگی وارد کنند، دیگرانی که احتماالً بودنمی

آوری تنها محضِ وجودِ کنند که مزایایِ فنپیشبنی را لعنت خواهند کرد. برخی دیگر گمان میبا خطراتِ غیرقابلِ 

کنند. همچنین های بدتر )از ورود به حیات( محروم میآنها است و دیگران را با تحمیلِ ابزارِ ضِدّبارداری و یا شیوه

کردنِ رشدِ ممتدِ کاالهایِ مادی است، از درکِ شان فراهم بوده و تنها دغدغه دیگرانی که زندانیِ ذهنیّتِ مصرفی

ها کنند. دلیلِ نهاییِ )وجودِ( این ذهنیّتغنایِ روحیِ یک زندگیِ نوینِ انسانی ناتوان اند و بنابراین آن را انکار می

تواند یتر بوده و مهای تمامیِ جهان قویغیابِ خداوند در قلبِ مردمان است، خدایی که محبتِ او به تنهایی از ترس

 بر آنها پیروز شود.  

توان مشاهده کرد، یک ذهنیّتِ ضدّ زندگی متولد شده است: برای نمونه پس چنانکه در بسیاری از امورِ جاری می

شود. مطالعاتی که گاه خطرِ شناسی بر رُشدِ جمعیت ناشی میشناسی و آیندههراسِ خاصی که از مطالعاتِ بوم

 کنند. ندگی را بزرگنمایی میافزایشِ جمعیت برای کیفیّت ز

اما کلیسا استوارانه باور دارد که زندگیِ انسانی، حتی ضعیف و در رنج، همواره موهبتِ پرشکوهِ نیکیِ خدا است. 

که بر جهان سایه افکنده است، کلیسا خواهانِ زندگی است: او در هرزندگیِ انسانی  برخالفِ بدبینی و آن خودخواهی

که بر  "نه "زنده به آن  "آریِ "بیند که خودِ مسیح است. کلیسا با این را می "آمین "آن  و "آری"او شکوهِ آن 

دهد و به این ترتیب از انسان و جهان در برابرِ کسانی که برضدّ سازد پاسخ میجهان هجوم آورده و آن را مبتال می

 کند.زنند، دفاع میکشند و به آن آسیب میزندگی نقشه می

ای را با اعتقادی روشن و استوار، از انده شده است تا خواستش در پیشبُردِ زندگیِ آدمی به هر وسیلهکلیسا فراخو

ها، در هر شرایط و به هر میزان از گستردگی که باشند، از آن دفاع نو به همگان اعالم کند و در برابر تمامیِ حمله

 نماید.

گیری دربارة ها در تصمیمسئول، که به هر شکلی آزادیِ زوجهای دولتها یا دیگر مقاماتِ مکلیسا تمامیِ فعالیت

کردنِ این حقوق از کند. در نتیجه، هرگونه پایمالکند را، به عنوانِ یک توهین بزرگ محکوم میفرزندان محدود می

سوی چنین مقاماتی به منظورِ پیشگیری از بارداری، یا بدتر از آن، نابارورسازی و انجامِ سقطِ جنین، باید همه با هم 
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های اقتصادی برای پیشرفتِ الملل، کمکمحکوم شده، و به شدّت انکار گردد. همچنین مواردی که در روابطِ بین

گیری از بارداری و نابارورسازی و انجامِ سقطِ جنین اند، باید به شدتِ ناروا اعالم های پیشمردم، مشروط به برنامه

 شوند.

 

 از پیش کامالً تحقق یابد باشد که طرحِ خدا بیش

ها در بسیاری از کشورها، در وظیفة انتقالِ ای که امروز زوجکلیسا به یقین از بسیاری از مشکالتِ پیچیده (.31

نه، با آن روبرو هستند آگاه است. همچنین کلیسا مشکلِ جدّیِ رشدِ جمعیت را به شکلی که زندگی به شیوة مسئوال

 شناسد. نهفتة اخالقیِ آن را باز می های جهان به خود گرفته است، و نیز معناهایدر بسیاری از بخش

-تازه و استوارتر ارائه میهایِ این مشکالت، تأییدی به هر روی، کلیسا برآن است که مالحظة ژرفای تمامیِ جنبه

 دربارة تعدیلِ تولّد. Humanae Vitaeکند بر اهمیتِ آموزة راستینِ شورای دوم واتیکان و نامة پاپیِ 

-دانم که به شکلی گسترده و مصرّانه از االهیاز این روی، من به همراهِ پدرانِ شورای کلیسایی وظیفة خود می 

ای همکاری با سلسله مراتبِ آموزة کلیسایی متحد کنند تا خود را به وظیفة هایشان را بردانان دعوت کنم تا تالش

باورانة موجود در پسِ این آموزه، های اخالقی و دالیلِ شخصتصویر کردنِ هرچه روشنترِ بنیادهای انجیلی، زمینه

لیسا دربارة این مسألة تر از این تعلیم، آموزة کتر و روشنمتعهد نمایند. بنابراین برای پرورشِ درکی هرچه ژرف

تواند در بستر یک تفسیر اساسی حقیقتاً در دسترس تمامیِ نیکخواهان باشد: به این ترتیب، طرحِ خدا بنیادین، می

 در راستای رستگاریِ بشریت و جاللِ آفریدگار هرچه کاملتر از پیش برآورده خواهد شد. 

وستگیِ معتقدانه به آموزة کلیسایی، که یگانه راهنمای دانان در این رابطه، ملهم از پیتالشِ یکپارچة االهی

های کاتولیک در این زمینه اند و دیدگاهی ویژه به دالیلی که شاملِ پیوندِ نزدیک میانِ آموزهمردمانِ خدا است، به

م و ای که از پیش، اغلب سردرگُ کند، ضروری است: در شرایطِ فرهنگیکه کلیسا دربارة شخصِ انسانی پیشنهاد می

متناقض است، تردید یا اشتباه در زمینة ازدواج و خانواده متضمنِ تاریکیِ جدّیِ حقیقتِ یکپارچه دربارة آدمی است. 

اند تا روشنایی و درکی ژرفتر فراهم کنند و همیاریِ شان، فراخوانده شدهاالهی دانان به منظورِ تحققِ نقشِ خاص

 دهندة خدمتی یکتا و شایسته به خانواده و انسانیت است.انمانند برخوردار بوده، نشآنان از ارزشی بی

  

 در دیدگاهِ اساسی از آدمی و از فراخوانِ او

کند، از در بسترِ فرهنگی که معنایِ جنسیتِ آدمی را جداً تحریف کرده، یا آن را تماماً به غلط تفسیر می (.32

اش در کند که مأموریتکلیسا با فوریّتِ بیشتری احساس میکند، اش به فرد جدا میآنجا که آن را از ارجاعِ جوهری

ارائة جنسیت به عنوانِ ارزش و وظیفة تمامیّتِ فرد، که به شکلِ نر و ماده در تصویرِ خدا آفریده شده است، 

 ناپذیر است.جایگزین

محبتِ زناشویی با سازیِ وقتی مسألة هماهنگ "در این راستا، شورای دوم واتیکان به روشنی تأکید کرد که 

ها وابسته انتقالِ مسئوالنة زندگی در میان است، جنبة اخالقیِ هر رَوَند تنها به تمایالتِ صادقانه و یا سنجشِ انگیزه
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نیست. بلکه باید با معیارهای عینی معین شود. اینها براساسِ طبیعتِ فردِ انسانی و اعمالِ او، معنایِ کاملِ ایثارِ 

کنند. به دست آمدنِ چنین هدفی ممکن نیست انسانی را در بسترِ محبتِ راستین حفظ می دوجانبه و زایشگریِ

 مگر آنکه پارساییِ عطیة زناشویی صمیمانه به انجام رسد.

دیدگاهِ اساسی از آدمی و از فراخوانِ او، نه تنها فراخوانِ طبیعی و زمینی بلکه فراخوانِ آسمانی  "دقیقاً با انگیزة 

-به ارادة خدا بر ارتباطِ جدانشدنی بنا شده است، و نمی "بود که پُلِ ششم تأکید کرد که آموزة کلیسا  "و جاویدِ او

کننده و معنای تواند از سوی آدمی با پیشگامیِ خود او شکسته شود، میان دو معنایِ کار زناشویی: معنایِ یگانه

چه پیش از عملِ زناشویی چه پس از انجامِ آن، یا در هر کاری،  "گیرد که و او با تأکیدِ دوباره نتیجه می "زایشگر

نفسه فی "پرورشِ پیامدهای طبیعیِ آن، خواه چون هدف خواه چون وسیله، انجامِ زایشگری را ناممکن کند

 غیرِاخالقی است.

ن و بود-بودن و مرد-ها به وسیلة پیشگیری از باروری، این دو معنا را که خدای آفریننده در زنهنگامی که زوج

طرحِ االهی رفتار کرده، با تغییر  "داورانِ  "کنند، همچون در پویاییِ اجتماعِ جنسیِ آنان قرار داده است، جدا می

دهند. پس با پیشگیری از باروری، آن کرده و تنزل می "دستکاری "، جنسیتِ انسانی را "کامل "دادنِ ارزشِ ایثارِ

کند، با یک زبانِ عیناً مخالف، یعنی، نبخشیدنِ کاملِ خود به بیان می زبانِ ذاتی که ایثارِ دوسویة زن و شوهر را

شود. این امر نه تنها به انکارِ مثبتِ گشادگی در برابر زندگی، بلکه همچنین به تحریفِ حقیقتِ دیگری، پوشانده می

 دی عطا کند.انجامد، محبت که فراخوانده شده است تا خود را در تمامیّتِ فردرونیِ محبتِ زناشویی می

کننده های )طبیعیِ( ناباروریِ )زنان(، به ارتباطِ جدانشدنیِ معناهای یگانهدر عوض وقتی که زوج با رجوع به دوره

طرحِ خدا رفتار کرده و از جنسیتِ خود، همساز با  "خادمانِ  "گذارند، همچون و زایشگرِ جنسیتِ انسانی احترام می

 شوند.مند مینِ دستکاری و تغییر دادنِ )معنای( آن، بهرهپویاییِ اصیلِ ایثارِ کامل و بدو

تواند درک اندیشیِ االهیاتی میهای گوناگونِ آدمی، ژرفهای بسیار و اطالعاتِ حاصل از دانشدر پرتوِ تجربة زوج

چرخه : شناختی و اخالقی میانِ پیشگیری از بارداری و رجوع به ریتمِ نموده و به مطالعة بیشترِ تفاوتِ انسان

شود، تفاوتی که در تر و ژرفتر از آنچه معموالً پنداشته میفراخوانده شده است: این تفاوتی است بسی گسترده

تحلیلِ نهایی، دَر بَر دارندة دو مفهومِ ناسازگارِ فردِ انسانی و جنسیتِ آدمی است. انتخابِ ریتمِ طبیعی، متضمنِ 

ه متضمنِ پذیرفتنِ گفتگو، احترامِ دوجانبه، مسئولیتِ مشترک و پذیرفتنِ چرخة فرد یعنی زن است، و در نتیج

طبیعی و واردِ گفتگو شدن، به معنای بازشناسیِ منشِ روحانی و جسمانیِ اجتماعِ  خودداری است. پذیرشِ چرخة

ه چگونه کنند کهمسرانه و زیستنِ محبتِ فردی با نیازِ به وفاداری است. در این بستر، زوج، این امر را تجربه می

دهندة روحِ درونیِ جنسیتِ انسانی است، در بُعدِ جسمانیِ اجتماعِ زناشویی با ارزشهایِ شفقت و مهربانی، که تشکیل

 "شود. به این ترتیب، جنسیت در بُعدِ راستین و کاملِ انسانیِ خود محترم بوده و هرگز همچون یک آن نیز غنی می

زند، از تن، در ژرفترین میانکُنشِ طبیعت و فرد به آفرینشِ خدا ضربه می که با شکستنِ یگانگیِ فردیِ روح و "شئی

 شود.نمی "استفاده "آن 
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 ها در سختیکلیسا به عنوانِ آموزگار و مادر زوج

 کند.کلیسا در زمینة اخالقِ زناشویی آموزگار و مادر است و چنین رفتار می (.33

-ای که باید انتقالِ مسئوالنة زندگی را هدایت کند، خسته نمیاخالقیاو همچون آموزگار، هرگز از اعالمِ هنجارِ 

شود. او به هیچ روی، پدیدآورنده یا داورِ این هنجار نیست. کلیسا در فرمانبری از حقیقت که مسیح است، که 

کردنِ نِ پنهانکند و آن را بدویابد، این هنجارِ اخالقی را تفسیر میاش در سرشت و جایگاهِ آدمی بازتاب میتصویر

 نماید.جویِ آن، به تمامیِ نیکخواهان پیشنهاد مینگر و کمالنیازهایِ ریشه

های ازدواج کرده، که خود را در برابرِ این نکتة مهمِ زندگیِ اخالقی در کلیسا همچون مادر، به بسیاری از زوج

اغلب بسیار سخت و گهگاه به سببِ انواعِ شناسد، که بینند، نزدیک است: او به خوبی موقعیتِ آنها را میسختی می

داند که های اجتماعی، آزارنده است؛ او میهای فردی بلکه به همان اندازه نیز سختیمشکالت، یعنی نه تنها سختی

های بسیاری با دشواری روبرو هستند، نه تنها در تحققِ کاملِ هنجارِ اخالقی بلکه حتی در درکِ ارزشهایِ ذاتیِ زوج

 آن.

این همان کلیسا است که همزمان مادر و آموزگار است. پس کلیسا بدونِ تحریفِ حقیقت یا مصالحه دربارة  اما

ایستد: کلیسا قانع شده است که میانِ نمیآن، هرگز از نصحیت و تشویقِ همگان در حلِّ هر مشکلِ زناشویی باز

هیچ تناقضِ راستینی نیست. از این رو، فنِ تربیتِ  قانونِ االهی در انتقالِ زندگی و پرورشِ محبتِ راستینِ زناشویی

گاه از آن جدا نشود. پس من نیز با همین عقیده، مانندِ معیّنِ کلیسا باید همواره در پیوند با آموزة آن بماند و هیچ

ها بخشِ مسیح، متضمن شکلِ واالیی از محبت برای روحهرگز فرونکاستنِ آموزة نجات "کنم: پیشینیان تکرار می

  "است.

از سویِ دیگر، فنِ تربیتِ راستینِ کلیسایی، تنها با تالشی سخت و دلیرانه در آفرینش و تقویتِ تمامیِ شرایطِ 

باوری که برای درک و زیستنِ ارزش و هنجارِ اخالقی ناگزیر اند، واقع -اعم از روانشناختی، اخالقی و معنوی -انسانی

 کند.میو حکمتِ خود را آشکار 

باید، شاملِ صبر و پافشاری، فروتنی و قوتِ ذهن، اعتمادِ پسروار به خدا و فیضِ ی نیست که این شرایط میتردید

یافتنی، زنان و شوهرانِ سپاسگزاری و آیینِ توبه وآشتی باشند. با چنین تقویتاو و رجوعِ پیوسته به نیایش و آیینِ 

های زندگیِ زناشویی که فیضِ آیینِ ازدواج بر هر یک از جنبه شان را از تأثیرِ یکتاییمسیحی خواهند توانست آگاهی

-و در نتیجه بر جنسیتِ آنان نیز دارد، زنده نگاه دارند: هدیة روح که از زن و شوهر آن را پذیرفته و به آن پاسخ می

-ز محبتِ یگانهای اشان را در همسازی با طرحِ خدا و همچون نشانهکند تا جنسیتِ انسانیدهند، آنان را یاری می

 کننده و بارورِ مسیح برای کلیسا زندگی کنند.

های جسمیِ باروری. به این منظور، باید هر تالشی تنهایی در دانشِ جنبة جسمانی و ریتماما شرایطِ ضروری به 

ان و کردگان، پزشکهای روشن، زمانمند و جدّیِ ازدواجصورت گیرد تا چنین دانشی، از راهِ آموزش و دستورالعمل

برند، قرار گیرد. پس دانش ها و نیز جوانانی که در مرحلة پیش از ازدواج به سر میمتخصصان در اختیارِ تمامیِ زوج

باید به آموزشِ خودداری بیانجامد: پس فضیلتِ پاکدامنی و آموزشِ دائمِ آن ضرورتی قطعی است. در دیدگاهِ 
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ارزش بودنِ آن نیست: بلکه برعکس به معنایِ نسیتِ آدمی یا  کممسیحی، پاکدامنی به هیچ روی،  به معنیِ انکارِ ج

تواند آن را ای است که قادر به دفاع از محبت در برابرِ خطرهایِ خودخواهی و تجاوزگری است، و میانرژیِ روحانی

 اش پیش براند.به سویِ تحققِ کامل

کرد، آن هنگام که در های بسیار را تکرار میزوجپُلِ ششم با الهامی پُرمحبت و خردمندانه، تنها، صدای تجربة 

های زاهدانه است تردید نیازمندِ تمرینچیرگی بر غریزه به وسیلة خِرَد و ارادة آزاد، بی "نامة کلیسایی خود نوشت: 

با این  ای.های نفسانیِ زندگیِ زناشویی ناظر به نظمِ صحیح گردد، به ویژه با نظر به رعایتِ خودداریِ دورهتا بیان

ها است، بسا بیش از آنکه به محبتِ زناشویی آسیب برساند، ارزشِ انسانیِ وجود، این انظباط که مناسبِ پاکیِ زوج

بخشد. این امر، نیازمندِ تالشِ پیوسته است، اما به یُمنِ تأثیرِ سودمندِ آن، زن و شوهر با غنی واالتری به آن می

های صفا و آرامش را دهند. چنین انظباطی، میوهد را کامالً پرورش میهای خوشدنِ از ارزشهای معنوی، شخصیت

کند، یعنی: سببِ توجه به شریک زندگی شده، به به زندگیِ خانوادگی هدیه کرده، حلّ دیگر مشکالت را آسانتر می

شان ولیتکند تا خودخواهی، یعنی دشمنِ محبتِ راستین را بیرون برانند و به احساسِ مسئهر دو طرف کمک می

-شان را کسب میعمق ببخشند. والدین، به وسیلة پاکدامنی تواناییِ تأثیرگذاریِ ژرفتر و مؤثرتر بر آموزشِ فرزندان

 "کنند.

 

 پیشرفتِ اخالقیِ زوج 

داشتنِ تصورِ درست از نظمِ اخالقی و ارزشها و هنجارهای آن همواره بسیار مهم است، و زمانی بیشترین  (.34

 شوند.تر میهای احترام گذاشتن به آنها بیشتر و جدیاهمیت را دارد که سختی

اند چیزی توکشد، به همین سبب نمیمی از آنجاکه نظمِ اخالقی، طرحِ خدای آفریننده را آشکار کرده و پیش

گویی به ژرفترین سیما باشد. برعکس، چنین نظمی، با پاسختواند چیزی بیباشد که به آدمی آسیب برساند، نمی

گیرد و از راهِ محبتِ لطیف و نیازهای موجودِ انسانیِ آفریده شده توسطِ خدا، در خدمتِ انسانیتِ کاملِ فرد قرار می

 کند. ای را تقویت کرده، آن را به سوی شادمانی هدایت میست، هر آفریدهبخشِ آن اآوری که خودِ خدا الهامالزام

ای مسئوالنه زندگی کند، آمیزِ خدا را به شیوهاما آدمی که فراخوانده شده است تا طرحِ حکیمانه و محبت

راین خیرِ کند؛ و بنابهای آزادانة بسیارش خود را بنا میموجودی تاریخی است که روز به روز به وسیلة تصمیم

 رساند. دارد و به انجام میمی شناسد، دوستاخالقی را در مراتبِ رشد می

اند تا با پیشتیبانیِ خواستی صمیمانه و فعّال، در کسبِ آگاهیِ هرچه بیشتر از ارزشهای ها نیز فراخوانده شدهزوج

چنین باید به منظورِ تجسّمِ این شان پیشرفت کنند. هموقفه در زندگیِ اخالقیمقدس و پروردة محبتِ خدا، بی

توانند به ها، تمایلی درست و سخاوتمندانه پشتیبانِ ایشان باشد. آنان نمیهای اساسیِ زوجگیریها در تصمیمارزش

-آلی صِرف که باید در آینده تحقق یابد بنگرند: آنان باید آنرا فرمانِ مسیحِ خداوند مبنی بر چیرهقانون، همچون ایده

یا پیشرفتِ گام به گام شناخته شده « قانونِ تدریجی بودن»پس آنچه به عنوانِ "استواری بر سختیها بدانند. شدن با 

های مختلف، حکمی با گویی برای افراد و موقعیت یکی شود، چنانکه« تدریجی بودنِ قانون»تواند با است نمی
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حِ خدا، تمامیِ زن و شوهرها به تقدس در ازدواج های مختلف در قانون خدا وجود داشته باشد. در طردرجات یا شکل

تواند با اطمینانی متین به فیضِ یابد که آدمی میتحقق می اند، و این رسالتِ شایسته، تا آن اندازهفراخوانده شده

ا خدا و ارادة خود، پاسخگویِ فرمانِ خداوند باشد. در همین مسیر، این بخشی از تعلیمِ کلیسا است که زن و شوهره

شان باز کارگیریِ جنسیتای به هنجارِ بهرا همچون اشاره Humanae Vitaeپیش از هر چیز باید به روشنی، آموزة 

 بشناسند، و دیگر آنکه باید تالش کنند تا شرایط ضروریِ رعایتِ هنجار را برقرار کنند.

گیرد. از این رو، دگی را دَر بَر میچنان که شورای کلیسایی اشاره کرده است، تعلیمِ کلیسا سراسرِ زندگیِ خانوا

تواند کارکردِ انتقالِ زندگی باید در مأموریت کلّیِ زندگیِ مسیحی به عنوانِ یک کلّ ادغام شود، که بدونِ صلیب نمی

تواند از زندگیِ خانوادگی حذف شود، بلکه در شدنی است که در چنین بستری، قربانی نمیبه رستاخیز برسد. درک

ا است محبتِ میانِ زن و شوهر عمق یابد و به سرچشمة شادیِ صمیمانه تبدیل شود، قربانی باید از واقع اگر بن

 صمیمِ دل پذیرفته شود.  

این پیشرفتِ مشترک نیازمندِ تأمّل، تعلیم و آموزشِ مناسب از سوی کشیشان، دینداران و مردمان عادی است 

شان یاری ها را در پیشرفتِ انسانی و معنویاهند توانست که زوجکه درگیرِ کارِ شبانیِ خانواده اند: آنان همه خو

کنند، پیشرفتی که نیازمندِ آگاهی از گناه، تعهدی جدّی به رعایتِ قانونِ اخالقی و خدمتِ توبه و آشتی است. 

ند تا اهر روی، فراخوانده شده همچنین باید در ذهن داشت که صمیمتِ زناشویی شاملِ ارادة دو تن است، که به

ذهنیت و رفتارِ خود را هماهنگ سازند: این نیازمندِ شکیبایی و درک و زمانِ بسیار است. در این زمینه، اتحادِ 

فرد مهم است. اتحادی که باید به دقت در پیِ آن بود و آن را قضاوتِ اخالقی و شبانیِ کشیشان به شکلی منحصربه

 بِ وجدان رنج ببرند. ضمانت کرد، تا ایمانداران ناچار نباشند از عذا

تر خواهد بود اگر، با احترام به آموزشِ کلیسا و با اعتماد به فیضِ مسیح و با ها آسانحصولِ پیشرفت برای زوج

بخشِ بخش و الهامیاری و پشتیبانیِ شبانانِ روح و تمامیِ جماعتِ کلیسایی، آنان قادر به کشف و تجربة ارزشِ رهایی

 ی که انجیل آن را ارائه کرده و فرمانِ خداوند آن را پیش روی ما نهاده است.محبتِ راستین شوند، محبت

 

 تزریقِ اعتقاد و ارائة یاریِ عملی

با نظر به مسألة تنظیم مشروعِ میزانِ تولّد، شورای کلیسایی باید در زمانِ حال، وظیفة تزریقِ اعتقاد و ارائة  (.32

 مادریِ خود را به روشی حقیقتاً مسئوالنه زندگی کنند، برعهده بگیرد.-کمکِ عملی به آنان را که آرزو دارند پدر

  تر از ریتمِ باروریِ زنانتِ علمی را که به منظورِ آگاهیِ دقیقاین باره، وقتی کلیسا با رضایت نتایجِ تحقیقا در

را کند، با قدرتی تازه مسئولیتِ تمامی آنانترِ چنین تحقیقی را تشویق میتر و گستردهشود و امتدادِ قاطعمتذکر می

ختار و غایتِ عملِ زناشویی شان را با احترام به ساها را یاری کنند تا محبتِ توانند در عمل زوجکند که میاعالم می

ها.  از جمله مسئولیتِ پزشکان، متخصصان، مشاورانِ ازدواج، معلمان و زوج -که بیانگرِ آن محبت است زندگی کنند 

های طبیعی تنظیمِ باروری شناخته شده، مندتر است تا روشتر و نظامتر، قاطعاین کار نیازمندِ یک تالشِ گسترده

 کار بسته شوند.محترم شمرده شده و به
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-هایی داده شودکه از راهِ تجربة خودداریِ دورهتواند و باید از سوی آن زن و شوهرشهادتی بسیار ارزشمندی می

خداوند  "گوید: اند. چنان که پل ششم میتر در رابطة با محبت و زندگی رسیدهای به یک مسئولیتِ فردیِ پخته

قانون را به آنان سپرده است، قانونی که محبتِ دوسویة زن و شوهر را با دادنِ تقدّس و شیرینیِ این وظیفة نشان

 "کند.همکاریِ آنان با خدای خالقِ زندگیِ آدمی یگانه می

 

 

 آموزش ب:

 حق و وظیفة پدر و مادر

با ها برای شرکت در فعالیّتِ آفرینندة خدا، ریشه دارد: والدین وظیفة دادنِ آموزش، در نخستین رسالتِ زوج (.32

عنایت به همین واقعیت که با تولیدِ یک فردِ جدید در محبت و با محبت،کسی )به دنیا آمده است(که در خود 

گیرند که آن فرد را به طرزی مؤثر در زیستنِ یک همراه دارد، این وظیفه را برعهده میفراخوانِ رشد و پرورش به

همانطور که والدین، زندگی را  "یکان یادآوری کرده است، زندگیِ کاملِ انسانی یاری کنند. چنان که شورای دوم وات

شان بخشیده اند، همچنین تکلیفی بسیار جدی در آموزشِ فرزندان خود دارند. پس والدین باید همچون به فرزندان

که کننده است، نخستین و بهترین مربّیانِ فرزندانِ خود بازشناخته شوند. نقشِ آنان به عنوانِ مرّبی چنان تعیین

تواند آن را جبران کند. چراکه آفرینشِ یک فضایِ خانوادگیِ بسیار پویا در محبت و احترام به خدا و ندرتاً چیزی می

کمالِ فردی و اجتماعی برخوردار شوند. پس -و-دیگران، به والدین سپرده شده است تا کودکان ز یک پرورشِ تمام

 "ای به آنها نیازمند است.که هر جامعه های اجتماعی استخانواده نخستین مدرسة آن فضیلت

حق و وظیفة والدین در آموزش ضروری است، چراکه با انتقالِ زندگیِ انسانی در ارتباط است؛ به سببِ یکتاییِ 

آمیزِ میانِ والدین و فرزندان، نقش ِایشان در مقایسه با نقشِ آموزشیِ دیگران، اصیل و اساسی است؛ و رابطة محبت

 تواند تماماً به دیگران واگذار گردد یا از سویِ آنان غصب شود.یر و واگذارنشدنی است و بنابراین نمیناپذجایگزین

چنان اساسی که شایستگیِ نقشِ تعلیمیِ  -ترین عنصرتوان فراموش کرد که اساسیافزون بر این مشخصات، نمی

کند، خدمتش به زندگی را تمام و کامل میمادرانه است که همچنان که -محبتِ پدر -کندپدر و مادر را تعیین می

-بخش و هدایتشود: محبتِ پدر و مادر سرچشمه و اصلِ پویا و بنابراین هنجارِ الهامدر وظیفة آموزش محقق می

کردنِ غَرَضی و قربانیکنندة همة کارِ اصلیِ آموزش بوده و آن را با ارزشهای مهربانی، پایداری، نیکی، خدمت، بی

 بخشد.های محبت اند، غنا میگرانبهاترین میوهخویش که 

 

 آموزش در معنای ارزشهای اساسیِ زندگیِ انسانی

هایی که امروز اغلب بیشتر اند، والدین باید با اطمینان و های کارِ آموزش، سختیحتی در میانِ سختی (.31

در پیش گرفتنِ یک سبکِ زندگیِ ساده و شان را در ارزشهای اساسیِ زندگیِ انسانی تربیت کنند. با شجاعت فرزندان
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آدمی بیشتر به  "تجمّل، کودکان باید در یک آزادیِ درست در برابرِ کاالهایِ مادی بار بیایند، و قانع شوند که بی

 ."ارزد تا به آنچه داردآنچه هست، می

واهی آشفته و از هم ای که با تنش و درگیریِ حاصل از برخوردِ انواعِ مختلفِ فردباوری و خودخدر جامعه

گسیخته شده است، کودکان نه تنها با احساسی از عدالتِ راستین، که به تنهایی سببِ احترام به شأنِ فردیِ هر 

شود، بلکه همچنین باید با احساسی از محبتِ راستین اِغنا شوند. محبتی که با توجه به دیگران همچون انسان می

شود. خانواده، مدرسة ترها و آنان که نیازمندتر اند، درک میویژه ناتوانبه چشمداشت،ریا و خدمتی بینگرانیِ بی

نخست و بنیادینِ زندگیِ اجتماعی است: خانواده، همچون اجتماعی از محبت، قانونی که سببِ هدایت و رشدِ آن 

نمونه و هنجارِ ایثاری است بخشِ محبتِ زن و شوهر برای همیدیگر است، یابد. ایثاری که الهامشود را در ایثار میمی

کنند. و مشارکت و که باید میانِ خواهران و برادران و نسلهای گوناگونی باشد که در خانواده با هم زندگی می

تسهیمی که در زمانهای شادی و زمانهای سختی، بخشی از زندگیِ روزانه در خانه است، استوارترین و مؤثرترین 

 ترِ جامعه.تر و بارورترِکودکان به افقِ گستردهتعلیم است، برای ورودِ مسئوالنه

اند تا آموزشِ جنسیِ روشن و ظریفی نیز به آموزش در محبت نیز مانند ایثار برای والدینی که فراخوانده شده 

شان بدهند، بحثی ناگزیر است. در برابرِ فرهنگی که جنسیتِ آدمی را به میزانِ بسیاری به سطحِ چیزی فرزندان

دهد، چراکه با پیوند دادنِ صرفِ آن به تن و لذتِ خودخواهانه جنسیت را در سطحِ نازل و ضعیفی زل میعادی تن

راستی و کامالً فردی در زمینة جنسیت باشد: چراکه کند، هدفِ خدمتِ آموزشی والدین باید تعلیمی بهزیست می

ترین معنای خود را در هدایتِ فرد به سویِ بوده و درونی –تن و احساسات و روح  –جنسیت، غنایِ تمامیّتِ شخص 

 دهد.در محبت نشان می« خویشتن»هدیة 

آموزشِ جنسی که حق و وظیفة اساسیِ والدین است، همواره باید زیرِ راهنماییِ هوشیارانة آنان انجام شود، چه 

کند، انونِ یاریگری تأکید میگزینند. در این رابطه، کلیسا بر همان قدر خانه و چه در مراکز آموزشی که آنان بر می

ای که برانگیزندة والدین است عمل که در آن مدرسه ملزم است که در همکاری برای آموزشِ جنسی، با همان روحیه

 نماید.

-در این زمینه، آموزش پاکدامنی به یقین ضروری است، چراکه فضیلتی است که بلوغِ راستینِ فرد را پرورش می

های های مسیحی با تشخیصِ نشانهکند. به راستی که زوجتن می« معنای نکاحیِ»رورشِ دهد، و او را قادر به پ

عنوانِ فراخوانِ خداوند، توجه و مراقبتی خاص را وقفِ آموزش دربارة باکرگی و تجرّد خواهند کرد، باکرگی و تجرّد به

 شکلِ برترِ همان ایثاری که سازندة معنایِ جنسیّت انسانی است.

پیوندهای نزدیکِ بُعدِ جنسیِ فرد و ارزشهایِ اخالقیِ او، آموزش باید سببِ آگاهی و احترامِ کودکان  در نگاه به

نسبت به هنجارهای اخالقی شود، هنجارهای اخالقی، همچون ضمانتِ ضروری و بسیار با ارزشِ رشدِ مسئوالنة 

 فردی در زمینة جنسیتِ انسانی.
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رایجِ دادنِ اطالعاتِ جنسی، جدا از اصولِ اخالقی است. که با -لِ اغلببه همین سبب، کلیسا شدیداً مخالفِ شک 

در سالهای معصومیت،  -با تجربة لذت و هدایتی قوی به سوی از کفِ دادنِ صفا  گشودنِ راه گناه، صرفاً یک آشنایی

 خواهد بود.

 

 مأموریتِ آموزش و آیینِ ازدواج

چنان که گفتیم برای والدینِ مسیحی مأموریتِ آموزش،که مأموریتی است که ریشه در شرکت در فعالیتِ  (.39

شان ای در آیینِ ازدواج دارد که آنان را وقفِ تربیتِ دقیقاً مسیحیِ فرزندانآفرینشگرِ خدا دارد، سرچشمة نوینِ ویژه

تِ خودِ خدای پدر و مسیحِ شبان و محبتِ مادرانة کلیسا خواند تا در اقتدار و محبکند: یعنی، آنان را فرا میمی

القدس، برای یاریِ فرزندان در های روحشریک شوند و ایشان را با حکمت، پنددهی، پایمردی و تمامیِ دیگر هدیه

 سازد.رشد همچون موجودات انسانی و مسیحی غنی می

ه واقعاً و به درستی در خدمتِ بنایِ اعضای کلیسا بخشد کآیینِ ازدواج این شأن و رسالت را به نقشِ تربیتی می

کردنِ آن باشند. خدمتِ تربیتیِ والدینِ مسیحی چنان عظیم و پرشکوه است که قدیس توماس در مقایسه« خادمِ»

-برخی تنها زندگیِ معنوی را با خدمتی روحانی، گسترش داده و حفظ می "کند: آن با خدمتِ کشیشی تردید نمی

کنند، و این به وسیلة شِ مقدسِ روحانیان است؛ دیگران این کار را برای زندگیِ روحانی و جسمانی میکنند: این نق

کردنِ ایشان برای پرستشِ خدا به شود، که در آن مرد و زن برای پدید آوردنِ فرزندان و بزرگآیینِ ازدواج فراهم می

 "پیوندند.یکدیگر می

اند، ایشان را موریتی که والدینِ مسیحی در آیینِ ازدواج دریافت کردهیک آگاهیِ سرزنده و هشیار نسبت به مأ

شان قرار دهند، به همراهِ احساِس کند تا خود را با صفا و اعتمادی عظیم در خدمتِ آموزشِ فرزندانیاری می

ایشان سپرده است. شان را به مسئولیت در برابر خدایی که ایشان را فراخوانده و مأموریتِ ساختنِ کلیسا در فرزندان

اند، در موردِ تعمیدیافتگان، درست مانندِ پس خانواده، که سخن و آیین، هر دو باهم آن را کلیسایِ خانه نامیده

 کلیسای جهانی، هم آموزگار و هم مادر است.

 

 نخستین تجربة کلیسا

شان از منظرِ مسیحی و طلبد که والدینِ مسیحی، تمامیِ موضوعاتی را که فرزندانمأموریتِ آموزش می (.38

شان نیاز دارند به آنان ارائه کنند. بنابراین ایشان با نشان دادنِ این موضوع به کلیسایی برای بلوغِ تدریجیِ شخصیت

برد، از خطوطِ آموزشی که پیشتر به شان که ایمان و محبتِ عیسای مسیح تا به چه اعماقی از معنا راه میفرزندان

از این که خداوند رشدِ یک فرزندِ خدا، یک برادر یا خواهرِ  واهند کرد. افزون بر این، آگاهیآن اشاره شد پیروی خ

شان در های مسیحی را در وظیفهالقدس و یک عضوِ کلیسا را به ایشان سپرده است، خانوادهمسیح، یک معبدِ روح

 شان پشتیبانی خواهد کرد.تقویتِ موهبتِ فیضِ االهی در روحِ فرزندان
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چنین آموزشی تنها برای پرورشِ بلوغ  "کند: رای دوم واتیکان، مضمونِ آموزشِ مسیحی را چنین توصیف میشو

کند. بلکه، اهدافِ اصلیِ آن از این قرار اند: که تعمیدیافتگان به تدریج با دانشِ رازِ ... در فرد انسانی تالش نمی

تر شوند؛ باشد که بیاموزند که اند، آگاهکه دریافت کردهرستگاری آشنا شوند، باشد که هر روز از موهبتِ ایمانی 

ویژه از راهِ پرستش در آیینِ سپاسگزاری؛ باشد که (، به23:  4خدای پدر را در روح و راستی ستایش کنند )یو 

 ( و خود13:  4شان )افس شان را در پارسایی و تقدسی راستین اداره کنند، هماهنگ با طبیعتِ نوینزندگیِ شخصی

را وقفِ بنای آن بدنِ رازآمیز کنند. افزون بر این، ایشان باید به گواهی دادنِ بر آن امیدی که در ایشان است ) اول 

 "(، و به پیشبُرد تحوّل مسیحی در جهان خو کنند.12:  3پط 

-یحی را بهشورای کلیسایی نیز، با برگرفتن و پرورشِ اشاراتِ شورای دوم واتیکان، رسالتِ آموزشیِ خانوادة مس

افکند،  ارائه کرده است. باشد که زندگیِ عنوانِ مأموریتی راستین که از راهِ آن انجیل انتقال یافته و پرتو می

ای که خانوادگی، خود خطِ سیری از ایمان و به نوعی یک معارفة مسیحی و مدرسة پیروی از مسیح باشد. در خانواده

 ."دهنداعضا بشارت یافته و بشارت می تمامی "نوشت :  از این موهبت آگاه است، چنان که پُل ششم

شان، نخستین مُنادیانِ انجیل برای فرزندانِ خویش اند. والدین با فضیلتِ رسالتِ آموزش، از راهِ گواهیِ زندگی

ایشان با ورود  ، با خواندنِ کالمِ خدا به همراهِ آنان و با آشناکردنِ ژرفِ افزون بر این، آنان با نیایش کردن با فرزندان

شوند، چراکه آنان نه تنها والدینی کامل می -هم تنِ آیینی )نانِ مقدس( و هم تن کلیسایی -به بدنِ مسیح

بخشندگانِ زندگیِ جسمانی بلکه بخشندگانِ آن زندگی اند که از راهِ تجدیدِ روح از صلیب و رستاخیزِ مسیح جاری 

 شود.می

موریتِ خود در آموزش را به طرزی شایسته به انجام برسانند، پدرانِ شورای به منظورِ آنکه والدینِ مسیحی، مأ

ها آماده شود، تعلیمی که روشن و چکیده بوده، اند که تعلیمی مناسب برای خانوادهکلیسایی ابرازِ امیدواری کرده

در تهیه این تعلیم شود تا همگان به آسانی خود را با آن هماهنگ کنند. از مجامعِ کلیسایی به گرمی دعوت می

 همکاری کنند.

 

 روابط با دیگر عواملِ تربیتی

-خانواده، نخستین اجتماع آموزشی است اما تنها اجتماعِ انحصاری آموزشی نیست. جنبة اجتماعیِ آدمی  (.41

عواملِ تر است، که نتیجة همکاریِ هماهنگ میانِ تر و روشنخود نیازمندِ فعالیتی گسترده -چه مدنی چه کلیسایی

توانند و باید نقشِ خود را در همسازی با گوناگونِ تربیت است. تمامیِ این عوامل ضروری اند، گرچه هرکدام می

 صالحیت و دِینِ خاصِ خود بازی کنند.

ای از بنابراین، نقشِ آموزشیِ خانوادة مسیحی، جایگاهی بسیار در کارِ اصلیِ شبانی دارد. این شاملِ نوعِ تازه

های کلیسایی و میانِ گروهها و شبانانِ گوناگون است. به این منظور، در نوسازیِ یانِ والدین و انجمنهمکاری م

 ای معطوف والدینِ شاگردان و تشکیلِ یک اجتماعِ آموزشیِ کامل گردد.همدرسة کاتولیک باید توجه ویژ

 ین تضمین شودوحقِ والدین در گزینشِ آموزشی همساز با ایمانِ مذهبیِ ایشان باید به یق
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ها بنمایند تا نقشِ آموزشیِ خود را به شایستگی ایفا دولت و کلیسا، موّظف اند تا هر کمک ممکن را به خانواده

ها به حق خواستارِ آنها هستند را ایجاد هایی که خانوادهکنند. بنابراین، کلیسا و دولت هر دو، باید مؤسسات و فعالیت

 ها باشد.ه تناسبِ نیازِ خانوادهکنند و میزانِ کمک نیز باید ب

ای صمیمانه و فعّال با معلمان و اولیای ای جدی دارند تا خود را به رابطهشان، وظیفهاما والدین، متناظر با حق

 مدرسه متعّهد نمایند.

 های دیگرباید به خانودههای مخالف با ایمانِ مسیحی تدریس شود، خانواده میها ایدئولوژیاگر در مدرسه

پیوسته، در صورتِ امکان از راهِ انجمنِ خانوادگی و با تمامِ قدرت و خِرَدِ خود، به جوانان کمک کند تا از ایمان دور 

ها حقی نشوند. در این مورد، خانواده نیازمندِ یاریِ شبانانِ روح است، آنانکه هرگز نباید فراموش کنند که خانواده

 ه جامعة کلیسایی دارند.شان بنشدنی در سپردنِ فرزندانپایمال

 

 خدمات گوناگون به زندگی

کند. از میانِ این های گوناگون بیان میزندگیِ زناشوییِ بارورف خود را در خدمت کردنِ به زندگی از روش (.41

ترین است. در واقع، هر عملِ نشدنیترین و جایگزینترین، خاصها، به دنیا آوردن و تربیتِ فرزندان، ضروریراه

کند، چراکه این عملی محبتِ راستین در برابرِ یک موجودِ انسانی، گواهِ باروریِ معنویِ خانواده بوده و آن را کامل می

 از روی اطاعت از پویاییِ درونیِ ژرفِ محبت است به عنوانِ ایثار به دیگران.

هایی که ناباروریِ ویژه برای زوجهتواند الهامی باشد باین دیدگاه، برای همگان سرشار از ارزش و تعهد است، و می

 کنند.جسمانی را تجربه می

شناسند، نه های مسیحی که به یاریِ ایمان، تمامیِ موجوداتِ انسانی را فرزندانِ همان پدرِ آسمانی میخانواده

ها پاسخ خواهند همچون بیگانگان، بلکه مانندِ اعضایِ خانوادة فرزندانِ خدا، با سخاوتمندی به فرزندانِ دیگر خانواده

های خونی شان را فراتر از پیوندداد، با پشتیبانی و محبت کردن بنابراین والدینِ مسیحی قادر خواهند بود تا محبت

ها، که اغلب بپراکَنَند، با پرورشِ پیوندهایی که ریشه در روح دارند، و از راهِ خدمتِ مشخص به فرزندانِ دیگر خانواده

 بهره اند. بیاز ضروریاتِ ساده نیز 

تری برای پذیرفتن و پرورشِ کودکانی نشان دهند که های مسیحی قادر خواهند بود، تا آمادگیِ عظیمخانواده

اند و یا از سوی آنان ترک شده اند. این کودکان با بازیابیِ گرما و عاطفة یک خانواده، والدینِ خود را از دست داده

توانند با آرامش مسیحی بر مشیّتِ پدرانة او را تجربه کنند، و به این ترتیب می توانند محبتِ خدا و گواهیِ والدینِمی

تر غنی خواهد شد. و اعتماد در زندگی بزرگ شوند. همزمان تمامیِ خانواده با ارزشهای معنویِ یک برادریِ گسترده

وحِ خدا، که چشمانِ دل را برای ای شگفت از روقفه داشته باشد، هدیهبی« خالقیّتِ»باید یک باروریِ خانواده می

کند. زمینة دادن به آنها شجاعت عطا می گشاید و برای پذیرفتن و پاسخهای تازة جامعة ما را میکشفِ نیازها و رنج

کردنِ گسترده است: امروز، پدیدة محرومیتِ اجتماعی و فرهنگی حتی از مسألة ترک فعالیتی وسیع در برابر خانوادها
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ای که جداً بر سالمندان، بیماران، ناتوانان، معتادان، زندانیانِ سابق و غیره اثر تر است، پدیدهکنندهکودکان نگران

 گذارد.می

کند: اینها و بسیاری دیگر از نیازهای تر میهای مسیحی را بسیار گشودهمادریِ خانواده-های پدراین امر، افق

 "دلسوزی"ها به ها و از راهِ خانوادهارور آنان. خداوند عیسی، با خانوادهای است باری محبتِ روحانیِ بدورانِ ما مبارزه

 دهد.ها ادامه میبرای جماعت

 

 

 

 

 شرکت در پرورشِ جامعه(. 3

 خانواده همچون سلولِ نخستین و حیاتیِ جامعه

از آنجا که آفریدگارِ همه چیز، مشارکتِ نکاحی را همچون سرآغاز و پایة جامعة انسانی مقرر داشته است،  " (.42

 "خانواده، سلولِ نخستین و حیاتیِ جامعه است.

اش به خانواده، پیوندهایِ حیاتی و اساسی با جامعه دارد، چراکه بنیان آن بوده و آن را پیوسته از راهِ خدمت

آیند و در خانواده است که آنان نخستین مدرسة کند: از راهِ خانواده است که شهروندان به دنیا میمیزندگی تغذیه 

 هایی که اصلِ پویای وجود و پرورشِ خودِ جامعه اند.یابند فضیلتهای اجتماعی را میفضیلت

ها و وی دیگر خانوادهپس خانواده بسا بیشتر از آنکه در خود محدود باشد، با سرشت و فراخوانِ خویش، به ر

 گیرد.جامعه گشوده بوده و نقشِ اجتماعیِ خود را برعهده می

 

 ای از همدلی و مشارکتزندگیِ خانوادگی همچون تجربه

کنندة زندگیِ روزانة خانواده باشد، یاریِ نخست و اساسیِ خودِ تجربة مشارکت و تسهیم که باید مشخص (.43

 کند.خود را به جامعه ارائه می

شوند. با بوده و به وسیلة آن هدایت می« بخششِ آزادانه»روابطِ میانِ اعضای اجتماعِ خانوادگی ملهم از قانونِ 

احترام و پرورشِ شأنِ فردی، همچون تنها اساسِ ارزش، این بخششِ آزادانه شکلِ پذیرشِ قلبی، رویارویی و گفتگو، 

 گیرد. به خود می غرض، خدمتِ سخاوتمندانه و همبستگیِ ژرفدسترسیِ بی

ناپذیرِ زندگیِ اجتماعی بنابراین پرورشِ مشارکتِ راستین و کامل میانِ افراد خانواده، مدرسة نخست و جایگزین

 تر.ای است برای روابطِ اجتماعیِ گستردههای احترام، عدالت، گفتگو و محبت، نمونه و انگیزهاست، و با نشانه

-کردن و شخصاند، سرمنشأ و مؤثرترین ابزارِ انسانیکلیسایی یادآور شده پس خانواده، چنان که پدرانِ شورای

-ارزش»ها و ویژه با حفظ و انتقالِ فضیلتگردانیِ جامعه است: و با امکانپذیر کردنِ زندگیِ به معنایِ کلمه انسانی، به

های نسل "کند، ن میکند. چنان که شورایِ دوم واتیکان عنوا، کمکی اصیل و ژرف در ساختنِ جهان می« ها
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کنند تا خرمندتر شده و حقوقِ فردی را با دیگر نیازهای آیند و یکدیگر را یاری میمختلف در خانواده، گِردهم می

 "زندگیِ اجتماعی هماهنگ کنند.

ن با و اِستاندارد شدن و بنابراین غیرِ انسانی شد ای که به خطرِ از دست دادنِ شخصیتدر نتیجه، در برابرِ جامعه

زند، خانواده هنوز دامن می -مانندِ الکُلیسم، موادمخدّر و حتی تروریسم -گریزیهای بسیارِ واقعنتایجِ منفیِ گونه

نشانیِ خود برگرفته، او را از شأنِ فردی اش -و-نام-انگیزی است که قادر اند، آدمی را از بیهای شگفتدارای انرژی

فرد بودنش در بافتِ جامعه کرده و فعّاالنه او را در یکتایی و منحصربهتی ژرف غنیآگاه نگاه دارند، و او را با انسانی

 دهد.ها ادامه میجای دهند و خانواده همچنان به آزاد کردنِ این انرژی

 

 نقشِ اجتماعی و سیاسی

تشکیل دهندة تواند به زایشگری و تربیت خالصه شود، حتی اگر اینها نقشِ اجتماعیِ خانواده، قطعاً نمی (.44

 ناپذیرِ آن باشند.شکلِ بیانِ نخستین و جایگزین

توانند و باید خود را وقفِ خدماتِ اجتماعیِ گوناگون نمایند، به ها، چه تنها و چه در انجمن، میبنابراین خانواده

اهِ دولتی به آنها های رفهایی که سازمانویژه در خدمتِ نیازمندان، یا به هر شکل، به سودِ تمامیِ افراد و موقعیت

 دسترسی ندارند.

ای که باید به خوبی بازشناخته شده و به قطعیت همیاریِ اجتماعیِ خانواده، ویژگیِ خاصِ خود را دارد، ویژگی

واقع، تمامیِ اعضای خانواده را تا حد ممکن شوند و این همیاری بهویژه زمانی که فرزندان بزرگ میتشویق شود، به

 کند.درگیر می

نوازی به هر شکلِ آن در جامعة خود توجه کنیم، از گشودنِ درخانه و ویژه باید به اهمیتِ هرچه بیشترِ مهمانبه

های اساسی برای ضمانتِ اینکه هر های خواهران و برادرانِ خود، تا تالشبیش از آن درِ قلب به روی خواهش

شود، دارد. خانوادة مسیحی رده و سببِ رُشد اش میخانواده، خانة خود را به عنوانِ محیطی طبیعی که آنرا حفظ ک

، گوش فرا دهد، و بنابراین "مهمان نوازی کنید "به شکلی خاص فراخوانده شده است تا به این پیشنهادِ رسوالن که 

هرکه به این  "آمد بگوید: با پیروی از سرمشقِ مسیح و مشارکت در محبتِ او، خواهر و برادرِ نیازمند را خوش

 "پاداش نخواهد ماند.کوچکان، از آن رو که شاگرد من اند، حتی جامی آبِ سرد بدهد، آمین، به شما می گویم، بی

 (42:  11)مت 

 

 جامعه در خدمتِ خانواده

همانطور که رابطة صمیمانه میان خانواده و جامعه نیازمندِ گشوده بودنِ خانواده نسبت به جامعه و  (.42

ت در آنها است، پس همچنین نیازمندِ آن است که جامعه نیز هرگز در وظیفة بنیادینِ خود های آن و فعالیپیشرفت

 در احترام و پرورش خانواده درنمانَد.



36 
 

به طورِ خاص  –خانواده و جامعه در دفاع و پرورشِ خیرِ هر فردِ انسانی، کارکردهای مکمّل دارند. اما جامعه 

و بنابراین جامعه، تکلیفی خطیر  "قِ اصیلی خودش، یک جامعه استخانواده در ح "باید تصدیق کند که  -دولت

 اش با خانواده به اصولِ همکاری وفادار بماند.دارد تا در روابط

های آزاد، تواند و نباید کارکردهایی را که خودِ خانواده به تنهایی و یا در انجمندولت با توجه به این اصول، نمی

ها را تا های مسئوالنة خانوادهای مثبت، پیشگامیز آن بگیرد؛ برعکس دولت باید به شیوهقادر به  انجام آنها است را ا

حدِ ممکن پذیرفته و تشویق نماید. مقاماتِ دولتی با این باور، که خیرِ خانواده ارزشی است ناگزیر و ضروری برای 

-ها صورت دهند، کمکها از این گونه کمکاجتماعِ مدنی، باید هر اقدامِ ممکنی را برای تضمینِ برخورداریِ خانواده

های اقتصادی، کمک -هایشان به روشی انسانی، به آنها نیاز دارندها برای رویارویی با مسئولیتهایی که خانواده

 اجتماعی، آموزشی، سیاسی، و فرهنگی.

 

 منشورِ حقوقِ خانواده

آرمانِ پشتیبانی و پرورشِ دوسویه میانِ خانواده و جامعه اغلب به شدّت با واقعیّتِ جدایی و حتی رودرروییِ  (.42

 آنها در تضاد است.

ها در که به تکرار توسطِ شورای کلیسایی اعالم شده است، موقعیتی که بسیاری از خانوادهدر واقع، چنان

نشدنیِ ه تماماً منفی، بسیار دشوار است: نهادها و قوانین، حقوقِ پایمالبرند، اگر نسر میکشورهای بسیار در آن به

گیرند، و جامعه بسا دور از آنکه خود را در خدمتِ خانواده قرار دهد، به طرزی خانواده و آدمی را، ناعادالنه نادیده می

ه در طرحِ خدا، سلولِ بنیادینِ جامعه کند. بنابراین خانواده، کها و نیازهای بنیادینِ آن حمله میبار به ارزشخشونت

بیند، قربانیِ تأخیرها بوده و در برابرِ دولت یا هر اجتماعِ دیگر دارایِ حقوق و وظایفی است، خود را قربانیِ جامعه می

 های عملِ جامعه و حتی قربانیِ ناعدالتیِ خشنِ آن.و کندی

ناپذیرِ جامعه و دولت دفاع حقوقِ خانواده در برابرِ غصبِ تحملبه این سبب، کلیسا در برابرِ همگان و با قدرت از 

 اند:ویژه به این حقوقِ خانواده اشاره کردهکند. پدرانِ شورای کلیسایی بهمی

حقِ حضور و پیشرفت همچون یک خانواده، یعنی، حقِ هر موجودِ انسانی، حتی فقیر، در برخورداری از خانواده و 

 ی تأمینِ آن.داشتنِ وسایلِ الزم برا

 اش در رابطه با انتقالِ زندگی و آموزشِ فرزندان؛ زندگیِ خانوادگی؛حقِ انجامِ مسئولیت

 حق برخورداری از صمیمیت در زندگیِ زناشویی و خانوادگی؛

 حقِ برخورداری از پایداریِ پیوند و بنیانِ ازدواج؛

 حقِ داشتنِ ایمان و بیان و گستردنِ آن؛

ها و های خودِ خانواده و ارزشهای دینی و فرهنگی، با وسایل و روشن در همسازی با سنتحقِ بارآوردنِ فرزندا

 نهادهای ضروری.

 ویژه فقیران و بیماران، در برخورداری از امنیتِ جسمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛حقِ به
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 حقِ سکونتی مناسبِ زندگیِ خانواده به طرزی شایسته؛

رابرِ اولیای امور و یا مسئوالنِ اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، چه به طور حقِ حضور و ابرازِ خود در ب

 ها؛مستقیم و چه از راهِ انجمن

 ها و نهادها به منظورِ تحققِ مناسب و سریعِ نقشِ خانواده؛حقِ تأسیسِ انجمن با دیگر خانواده

ری، الکلیسم و غیره با نهادها و وضعِ قوانینِ نگاحقِ حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابرِ موادِ مُخدّر، هرزه

 مناسب

 های خانوادگی را نیز پرورش دهد؛ای که ارزشحقِ زایشگریِ سالم به گونه

 حقِ سالمندان در برخورداری از یک زندگیِ شایسته و یک مُردنِ شایسته؛

 حقِ مهاجرت خانوادگی برای جستجوی یک زندگیِ بهتر.

 

خود را معطوف به مطالعة این ژرفِ  درنگ توجهی شورای کلیسایی، کرسی پاپ، بیبا دست یافتن به خواستها

 ها و مسئولینِ امور خواهد کرد.پیشنهادها و فراهم کردن منشوری از حقوق خانواده، برای ارائه به خانواده

 

 فیض و مسئولیتِ خانوادة مسیحی 

نقشِ اجتماعیِ متعلق به هر خانواده، با حقِ نوین و اصیلی به خانوادة مسیحی وابسته است، که بر بنیانِ  (.41

آیینِ ازدواج استوار شده است. این آیین با برگرفتنِ واقعیتِ آدمی از محبتِ میانِ شوهر و زن در تمامیِ معناهای آن، 

تا رسالتِ خود را به عنوانِ مردمانِ عادی به انجام رسانند و بخشد ها و والدینِ مسیحی، قدرت و تعهدی میبه زوج

 "بخشی به آنها همساز با طرحِ خدا، پادشاهیِ او را بجویند.جهانی و نظمبا درگیر شدن در امورِ این "بنابراین 

وند، شهای مسیحی با آیینِ ازدواج در آن سهیم مینقشِ اجتماعی و سیاسی در مأموریتِ شاهانة خدمت که زوج

پوشی کنند و فیضی که ایشان را توانند از آن چشمدارند که نمیدرج شده است و هردوی آنها فرمانی دریافت می

 بخشد.تقویت کرده و انگیزه می

فقیران و محرومان، شاهدی از وقفِ «  گزینة ترجیحِ»بنابراین خانوادة مسیحی فراخوانده شده است تا از راهِ 

چشمداشتِ خویشتن به مسائلِ اجتماع، به همگان ارائه کند. بنابراین خانوادة مسیحی با پیشرفت سخاوتمندانه و بی

در پیروی از خداوند با محبتِ ویژه نسبت به فقیران، باید توجه خاصی به گرسنگان، فقیران، سالمندان، بیماران، 

 ای ندارند داشته باشند. قربانیانِ مواد مُخدّر، و آنانی که خانواده

 

 المللیبرای یک نظمِ تازة بین

امروز خانواده، با نظر به بُعدِ جهانیِ مسائلِ اجتماعیِ گوناگون، نقشِ خود را در رابطه با پرورشِ جامعه، در  (.49

المللی است، چراکه تنها در بیند: اینک این نقش، درگیرِ همکاری در راستایِ نظمِ نوین بینای کامالً تازه میهگستر
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توان با امورِ عظیم و غمبارِ عدالتِ جهانی، آزادیِ مردم و صلحِ انسانیت روبرو شده و همبستگیِ جهانی است که می

 آنها را حل کرد.

های مسیحی، که ریشه در ایمان و امیدی مشترک داشته و محبت به آن زندگی مشارکتِ روحانی میانِ خانواده

است که عدالت، آشتی، برادری و صلح را میانِ موجوداتِ انسانی، تولید و بخشد، در بر دارندة یک انرژیِ درونی می

است، فراخوانده شده است تا « کلیسای کوچک» دهد. ازآنجاکه خانوادة مسیحی یک منتشر کرده و پرورش می

ت دادنِ بر ای از اتحاد برای جهان بوده و به این ترتیب، نقشِ نبوّتی خود را با شهادنشانه« کلیسای بزرگ»مانند 

 پادشاهی و صلحِ مسیح که تمامی جهان به سویِ آن در سفر اند، ایفا کند.

 

 

 

 شرکت در زندگی و مأموریتِ کلیسا  (.4

 خانواده در رازِ کلیسا

وظیفة کلیسایی خانوادة مسیحی، یکی از وظایفِ بنیادینِ آن است: خانواده با شرکت در زندگی و مأموریتِ  (.48

 مسیح، در خدمتِ بناکردنِ پادشاهیِ خدا در تاریخ است.

های این مشارکت، باید پیوندهای ژرفِ بسیاری را که کلیسا را به به منظورِ درکِ بهترِ بنیادها، مضامین و شاخصه

کنند، پابرجا می« کلیسای کوچک»کنند بررسی کنیم، پیوندهایی که خانواده را همچون خانوادة مسیحی متصل می

 شود.چنان خانواده به روشِ خودش تصویرِ زنده و نمودِ تاریخیِ رازِ کلیسا می

خداوند دریافت کرده بخشی که از کاراندازیِ مأموریتِ نجاتفراتر از همه، کلیسا به عنوانِ مادر است که با به

کند. کلیسا با اعالمِ کالمِ خدا، هویتِ راستینِ دهد و بنا میاست، خانوادة مسیحی را متولّد ساخته، آنرا تعلیم می

گرداند، یعنی آنچه او هست و آنچه باید بر اساسِ طرحِ خدا باشد؛ کلیسا با برگزاریِ خانوادة مسیحی را به او برمی

کند؛ وادة مسیحی را، با فیضِ مسیح در تقدیسِ آن در جاللِ پدر، غنا بخشیده و تقویت میبخش، خانهای فیضآیین

نماید، باشد که کلیسا با اعالمِ پیوستة فرمانِ نوینِ محبت، خانوادة مسیحی را در خدمتِ محبت، تشویق و هدایت می

 ادِ بشر دارد، مرور نموده و از آن پیروی کند.او همان محبتِ ایثارگرانه و فداکارنه را که خداوند عیسی برای تمامیِ نژ

-تواند به روشِ خود، در مأموریتِ نجاتدر عوض، خانوادة مسیحی چنان به رازِ کلیسا پیوند خورده است، که می

شان در چگونگی و شیوة زندگی "ها و والدینِ مسیحی بخشِ شایستة کلیسا شرکت کند: با فضیلتِ آیینِ ازدواج، زوج

از این رو، آنان نه تنها محبتِ مسیح را دریافت کرده و اجتماعی  "اصِ خود را در میانِ مردمانِ خدا دارند.موهبتِ خ

اند که محبتِ مسیح را به برادرانِ خود نیز منتقل سازند، و به این شوند، بکله همچنین فراخوانده شدهرستگار می

، همچنان که خانوادة مسیحی، میوه و نشانة باروریِ بخش تبدیل شوند. به این ترتیبترتیب، به اجتماعی نجات

 آسمانیِ کلیسا است، همچنین نماد، شاهد و شریکِ مادریِ کلیسا  نیز است.
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 یک نقشِ ویژه و اصیلِ کلیسایی

خانوادة مسیحی فراخوانده شده است تا فعّاالنه و مسئوالنه در مأموریتِ کلیسا به روشی اصیل و ویژه  (.21

، در خدمتِ « اجتماعِ صمیمیِ زندگی و محبت» شرکت نماید، با جای دادنِ خود در آنچه هست و آنچه به عنوانِ 

 دهد.کلیسا و جامعه انجام می

-بخش روابط را تازه میهای فیضت که در آن مسیح از راهِ ایمان و آییناز آنجاکه خانوادة مسیحی اجتماعی اس

ها با هم به عنوانِ یک کند، مشارکتِ خانواده در مأموریتِ کلیسا باید از یک الگویِ اجتماعی پیروی کند: زن و شوهر

ند. آنان باید از راهِ آن زوج و والدین و فرزندان به عنوانِ یک خانواده، باید در خدمت به کلیسا و جهان زندگی کن

-شان به کارِ خدمت به اجتماعآورد، و از راهِ تعهدِ مشترکمیجانفشانیِ مشترکِ رسولی، که ایشان را به حرکت در

 (. 32:  4باشند )اعم  "یک دل و یک روح  "های کلیسایی و مدنی، در ایمان 

-اش را تعیین میاو مربوط بوده و چگونگیِ زندگی ای که بههای روزانههمچنین، خانوادة مسیحی، از راهِ واقعیت

-کند. بنابراین در محبتِ میانِ زن و شوهر و میانِ اعضای خانواده استکنند، پادشاهیِ خدا را در تاریخ بنا می

که مشارکتِ خانوادة  -محبتی که در غنایِ شگفتِ ارزشها و نیازها یعنی تمامیّت، یگانگی وفاداری و باروری زیسته

کند. بنابراین، حی در مأموریتِ پیامبرانه، کاهنانه و شاهانة عیسی مسیح و کلیسایِ او بیان شده و تحقق پیدا میمسی

 دهند.بخشِ خانوادة مسیحی را در کلیسا و برایِ کلیسا تشکیل میهای مأموریتِ نجاتمحبت و زندگی، هسته

شان را ها، غنایِ فرهنگیخانواده "نویسد: که می کند، وقتیشورای دومِ واتیکان، این واقعیت را یادآوری می

ها شریک خواهند شد. به این ترتیب، خانوادة مسیحی که همچون بازتابی از پیمانِ سخاوتمندانه با دیگر خانواده

جوشد، با شرکت در این پیمان، حضورِ زندة منجی در کند، از ازدواج برمیمحبتی که مسیح را با کلیسا یگانه می

و سرشتِ نابِ کلیسا را به تمامی مردمان نشان خواهد داد. خانواده این کار را با محبتِ دوسویة همسران، با  جهان

-شان، و با شیوة محبت آمیزی که تمامیِ اعضای خانواده با آن کار میباروریِ سخاوتمندانة آنان، همبستگی و ایمان

 "دهد.کنند نشان می

خانوادة مسیحی در مأموریتِ کلیسا، اینک زمانِ آن است که جوهرِ آن را با رجوع به با قراردادنِ بنیانِ مشارکتِ 

(. 1رائة خانوادة مسیحی به عنوانِ تصویر کنیم، با ا -سه جنبه از یک واقعیت -مسیح به عنوانِ پیامبر، کاهن و پادشاه

 اجتماعی در خدمتِ آدمی. .(3اجتماعی در گفتگو با خداوند و  .(2رسان یک اجتماعِ ایماندار و مُژده

 

 رسان  خانوادة مسیحی همچون یک اجتماعِ ایماندار و مُژده (.0

 آمیزِ از طرحِ خدا برای خانوادهایمان به منزلة کشف و آگاهیِ ستایش

خانوادة مسیحی به عنوانِ شریکِ مأموریتِ کلیسا، که با احترام به کالمِ خدا گوش سپرده و آن را با  (.21

کند: بنابراین هر روز بیشتر و کند، نقشِ پیامبرانة خود را با پذیرش و اعالمِ سخنِ خدا  ایفا میاطمینان اعالم می

 د.شورسان تبدیل میبیشتر، به یک اجتماعی ایماندار و مژده
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اند تا نشان دهند. آنان فراخوانده شده« اطاعتِ ایمانی » های مسیحی خواسته شده است تا ها و خانوادهاز زوج

تقدیس و تبدیلِ زندگیِ زناشویی و خانوادگیِ آنان به سرچشمة تقدس،  -یا بشارتِ   –کالمِ خدا را که خبرِ شگفتِ 

توانند، با قدردانیِ شادمانه، جایگاهِ رفیعی را توسطِ خود مسیح را آشکار کرده است، بپذیرند. آنان تنها در ایمان می

ا تبدیلِ ازدواج و خانواده به نشانه و که خدا برای ازدواج و خانواده طرح کرده است، کشف کنند، جایگاهی که خدا ب

 اش یعنی کلیسا، به آن بخشیده است.آمیزِ میانِ خدا و آدمی، میانِ عیسی مسیح و عروسمیعادگاهِ پیمانِ محبت

آمادگی برای ازدواجِ مسیحی خود سفری ایمانی است. فرصتی ویژه است برای نامزدها برای بازیابی و تحکیمِ 

-آیند تا فراخوانریافت شده و با تربیتِ مسیحیِ آنان تغذیه شده است. به این ترتیب آنان میایمانی که در تعمید د

 شان در پیروی از مسیح و خدمت به پادشاهیِ خدا در وضعیتِ متأهلِ را بازشناخته و آن را آزادانه بپذیرند.

ای است دربارة محبتِ ، اعالمِ مژدهها است. این آیین، در جوهرِ خودجشنِ آیینِ ازدواج لحظة اساسیِ ایمانِ زوج

ازدواج در کلیسا. سخنِ خدا است که با بخشیدنِ سهمی در همان محبتِ رازآمیز و راستین که خدا با آن انسانیت را 

کند. از آنجا می« محقق » و « آشکار» آمیزِ او را برای زوجِ ازدواج کرده، دارد، طرحِ خردمندانه و محبتدوست می

نیِ ازدواج، خود، اعالمِ سخنِ خدا است، باید همچنین در کلیسا و با کلیسا به عنوانِ اجتماعِ ایمانداران، که جشنِ آیی

 نیز باشد.« اقرارِ ایمان » کنند، های گوناگون در برگزاریِ آن شرکت میاز سویِ تمامیِ آنانی که به شیوه

د است. خدا که زوج را به ازدواج فراخوانده، به فراخواندنِ این اقرارِ ایمان، در زندگیِ زوج و خانواده، نیازمندِ تمدی

های زندگیِ روزانه، ها و موقعیتدهد. در رویدادها و از راهِ رویدادها و مشکالت، سختیایشان در ازدواج نیز ادامه می

ود، در هر معیّنِ شرکتِ خانواده در محبتِ مسیح برایِ کلیسای خ« درخواستِ»کردن و ارائة خداوند با آشکار

 آید.ها میموقعیتِ خاصِ خانوادگی، اجتماعی و کلیسایی به سوی زوج

، از راهِ تجربة انسانیِ « همبستگی»کشف و اطاعت از طرحِ خدا از سویِ اجتماعِ زناشویی و خانوادگی باید با 

 یرد.کنند، صورت گمحبت میانِ زن و شوهر و میانِ والدین و فرزندان که در روحِ مسیح زیست می

بنابراین کلیسای کوچکِ خانگی، مانندِ کلیسای بزرگتر، نیازمندِ آن است که پیوسته و به قوّت بشارت دریافت 

 کند. در نتیجه یک وظیفة آموزشِ دائم در ایمان وجود دارد.

 

 رسانیِ خانوادة مسیحی خدمتِ مژده

رسان کند، به یک اجتماعِ مژدهبه همان میزانی که خانوادة مسیحی، انجیل را پذیرفته و در ایمان رشد می (.22

خانواده نیز، مانندِ کلیسا، جایی است که انجیل  "شود. دیگر بار به سخنانِ پُلِ ششم گوش بسپاریم: نیز تبدیل می

ای که از این مأموریت آگاه است، تمامیِ اعضا بشارت وادهافکنَد. در خاندر آن منتقل شده و از طریقِ آن پرتو می

توانند همان انجیل را رسانند، بلکه میشان میتنها انجیل را به فرزندانکنند. این والدین نهداده و بشارت دریافت می

-بسیاری از دیگر خانوادهرسانِ ای مژدهاند، از فرزندانِ خود نیز دریافت دارند. و چنین خانوادهکه عمیقاً در آن زیسته

 "شود.ی خود میها و محله
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-که شورای کلیسایی، در ادامة آنچه من در پوئِبال آغاز کردم،  بیان کرده است، بخشِ عمدة آیندة مژدهچنان

رسانی به به کلیسای خانه بستگی دارد. این مأموریتِ رسولیِ خانواده، ریشه در تعمید داشته و از فیضِ آیینِ ازدواج 

 گیرد، تا ایمان را منتقل کرده، همساز با طرحِ خدا جامعة کنونیِ ما را تقدیس کرده و متحوّل سازد.وتی تازه میق

ویژه امروز، رسالتی خاص دارد تا با تابانیدنِ پیوستة شادیِ محبت و قطعیتِ امیدی که باید خانوادة مسیحی، به

در جاهایی که قوانینِ ضدّدینی سعی دارند تا حتی  "هد: متوجة آن باشد، بر پیمانِ رستاخیزیِ مسیح شهادت بد

گریزیِ تهاجمی، رشدِ راستینِ مذهبی را به شکلی ایمانی و دینمانعِ آموزش در ایمان شوند، و در جاهایی که بی

توانند در آن، یک آموزشِ دینیِ تنها جایی است که کودکان و جوانان می« کلیسای خانه»کند، خاص ناممکن می

 ست دریافت کنند. در

 

 خدمتِ کلیسایی

ناپذیر است. این های مسیحی آنرا برعهده دارند، اصیل و جایگزینرسانی که خانوادهمأموریتِ کلیساییِ مژده (.23

گرایی و شهادتِ مأموریت مشخصاتِ نوعیِ خودِ زندگیِ خانوادگی را دَر بَر دارد که باید با محبت، سادگی،  عمل

 یکدیگر پیوند بخورند.روزانه، به 

ها را چنان برای زندگی تربیت کند که هرکدام بتوانند همساز با فراخوانی که از خدا دریافت خانواده باید بچه

ای که به روی ارزشهایِ واالتر گشوده است،  که راستی که خانوادهاند، وظیفة خود را تماماً به انجام برسانند. بهکرده

دهد، و از مشارکتِ هر اش را انجام میکند، و با وفاداریِ بسیار وظایفاش کمک می خواهرانبا شادی به برادران و 

ترین بسترِ رسالتِ وقفِ زندگی به پادشاهیِ خدا اش در رازِ صلیبِ پُرشکوهِ مسیح آگاه است، به نخستین و عالیروزه

 شود.تبدیل می

شان نیز نقشی ایفا کند، مچنین در نوجوانی و جوانیِ فرزندانرسانی و آموزشِ دینی والدین، باید همأموریتِ مژده

اند را به که در سالهایِ پیش دریافت کرده دهد، آن هنگام که فرزندان ایمانِ مسیحییعنی چنان که اغلب روی می

باشد، پس در تواند از رنجِ رسوالن جدا رسانی هرگز نمیکنند. درست مانندِ کلیسا، کارِ مژدهکشیده یا رد میچالش

-رسانی به فرزندانهایی که در مأموریتِ مژدهخانوادة مسیحی، والدین باید با شجاعت و وقارِ عظیمِ درونی، با سختی

 شوند برخورد کنند.شان با آنها روبرو می

شود، در اصل یک خدمتِ ها و والدینِ مسیحی به انجیل انجام مینباید فراموش کرد که خدمتی که توسطِ زوج

گیرنده، جایگاهِ خود را دهنده و مژدهکلیسایی است. این خدمت، در بستر ِ کُلِّ کلیسا به عنوانِ یک اجتماعِ مژده

رسانی و آموزشِ دینیِ کلیسایِ خانه، ریشه در یکتا مأموریتِ کلیسا داشته و برآمده از دارد. از آنجا که رسالتِ مژده

رسانی و های مژدهتیب داده شده است، باید با تمامیِ دیگر فعالیتبدنِ مسیح تر-آن است و برای ساختنِ یگانه

کار در جامعة کلیساییِ، در سطوحِ نواحی کلیسایی، در مشارکتِ صمیمانه باقی آموزشِ دینیِ حاضر و مشغولِ به

 بماند و مسئوالنه همکاری کند.
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 موعظة انجیل به تمامیِ آفرینش

-مرز مشخص میرواییِ بینشدنی است، با یک جهاناقِ مأموریتی خاموشاش اشتیرسانی، که انگیزهمژده (.24

به سرتاسرِ جهان بروید و مژده را به همة خالیق  "شود. این پاسخی است به فرمانِ روشن و آشکارِ مسیح است: 

 (.12:  12)مر  "موعظه کنید

تِ کاتولیک برخوردار است. آیینِ ازدواج، رسانِی خانوادة مسیحی، همچنین از الهامِ مأموریایمان و مأموریتِ مژده

-روح ای که ریشه در تعمید و تثبیتکند. وظیفهوظیفة دفاع از ایمان و گسترشِ آن را ادامه داده و از نو طرح می

( به شاهدانِ مسیح، یعنی به  9:  1اعم « ) تا دورترین نقاطِ جهان » ها و والدینِ مسیحی را القدس دارد و زوج

 کند.واقعیِ کلمه به خادمانِ محبت و زندگی، تبدیل میمعنای 

شود که یکی از تواند حتی در درونِ خانواده انجام شود. این امر زمانی انجام میای از کارِ مأموریتی میگونه

د آورد. در چنین موردی، اعضای دیگر، بایاعضای خانواده ایمان ندارد یا ایمانِ خود را با جدیّت به عمل در نمی

بخش تشویق کرده، پشتیبانی شاهدی زنده از ایمانِ خود به او ارائه کنند تا او را در راهِ پذیرشِ کاملِ مسیحِ نجات

 نمایند.

آید، همچنین فراخوانده شده است کلیسای خانواده که با اشتیاقِ خدمت، در حیاتِ باطنیِ خود به تحرک در می

هایی که هنوز ایمان ندارند، اند، برای خانواده« دور » محبتِ او برای آنانکه  ای نورانی باشد از حضورِ مسیح وتا نشانه

کنند. خانوادة اند زیست نمیهای مسیحی که دیگر همساز با ایمانی که زمانی دریافت کردهو برای آن خانواده

 را روشن نماید. "ند با سرمشق و گواهیِ خویش ... آنان که در جستجوی حقیقت ا "مسیحی فراخوانده شده است تا 

(، 4-3:  12، روم  19چنان که در صدرِ مسیحیت آکیال و پریسکیال به عنوانِ زوجی خادم معرفی شدند )اع 

کم بخشی از زندگیِ های مسیحی که دستِ ها و خانوادهامروز نیز کلیسا تازگی و باروریِ دائمیِ خود را با حضورِ زوج

دهد، مأموریتی که شاملِ اعالمِ انجیل و خدمت به همنوع در محبتِ اند نشان میخود را وقفِ خدمتِ مأموریت کرده

 عیسی مسیح است.

 "تر، با های مأموریت در میانِ پسران و دخترانِ خود، و به شکلِ عمومیهای مسیحی با پرورشِ فراخوانخانواده

ای به هدفِ ، یاریِ ویژه"ردمان را بازبشناسند ای که محبتِ خدا برای تمامیِ مشان از کودکی به گونهتربیتِ فرزندان

 رسانند. مأموریتِ کلیسا می

 

 . خانوادة مسیحی همچون اجتماعی در گفتگو با خدا(2

 محرابِ کلیسا در خانه

رسند. کلیسا که بخش به کمالِ خود میهای فیضاعالم انجیل و پذیرشِ آن در ایمان در برگزاریِ آیین (.22

رسان است، همچنینِ جماعتی است کهانت که دارای مقام بوده، شریکِ قدرتِ مسیح یعنی و مژده اجتماعی ایماندار

 آن کاهنِ اعظمِ عهدِ نوین و جاودان است.
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خانوادة مسیحی نیز، بخشی از اجتماعِ کهانتیِ کلیسا است. خداوند عیسی، خانوادة مسیحی را به وسیلة آیینِ 

-های فیضبخشد و نیز از راهِ آیینگیرد، پیوسته زندگی میخود را از آن می ازدواج که در آن ریشه دارد و خوراکِ 

 کند.بخش، پیشکشِ زندگی و نیایش، آن را فراخوانده و درگیرِ گفتگو با خدا می

های روزانة زندگیِ زناشویی و تواند و باید آن را، از خاللِ واقعیتاین نقشِ کهانتی است که خانوادة مسیحی می

خانوادگی، در صمیمیت با تمامیِ کلیسا ایفا کند. به این ترتیب، خانوادة مسیحی فراخوانده شده است تا تقدیس 

 شده و اجتماعِ کلیسایی و جهان را تقدیس نماید.

 

 ازدواج همچون آیینِ تقدیسِ دوسویه و کارِ پرستش

های مسیحی است. این آیین، و خانوادهها آیینِ ازدواج، سرچشمة خاص و وسیلة اصلیِ تقدیس، برای زوج (.22

ها با بخشد. با فضیلتِ رازِ مرگ و رستاخیزِ مسیح، که زوجکنندة تعمید را برگرفته و به آن تشخّص میفیضِ پاک

خداوند این  "شود: شوند، محبتِ زناشویی، تذهیب گشته و مقدس میازدواج، به شکلی نوین در آن شریک می

کننده و برافرازندة فیض و نیکوکاری شمرده های شفابخش، کاملای ویژه، یعنی هدیههمحبت را شایستة موهبت

 "است.

شان همراهی ها را تا پایانِ زندگیرسد، بکله زوجهدیة عیسی مسیح در جشنِ آیینِ ازدواجِ واقعی، به پایان نمی

با  "گوید عیسی مسیح : شورا می شود آنجا که اینکند. این حقیقت از سویِ شورای دوم واتیکان یادآوری میمی

ها نیز یکدیگر را از ماند تا ، چنان که کلیسا را محبت کرد و خود را از سویِ او تقدیم نمود، باشد که زوجایشان می

های مسیحی، آیینی ویژه دارند که به وسیلة راهِ ایثارِ دوسویه با وفاداریِ همیشگی محبت کنند ... به این سبب، زوج

کنند. با فضیلتِ این آیین، همچنان شان دریافت میای از تبرّک را برای وظایف و شأنِ جایگاهشده، و گونه آن تقویت

رسانند، روحِ مسیح که سراسرِ زندگیِ ایشان را با ایمان، شان را به انجام میها تکالیفِ زناشویی و خانوادگیکه زوج

ای، به سویِ کمالِ خود و به سویِ پس آنان به طرزِ فزاینده کند.سازد، در ایشان نفوذ میامید و محبت پُر می

 "کنند.روند و بنابراین با یکدیگر در راه جاللِ خدا همکاری میتقدیسِ دوسویه، پیش می

شوند. برای آنان این دعوت، با آیینی که ها نیز شاملِ دعوتِ جهانی به تقدّس میهای مسیحی و خانوادهزوج

شود. این سببِ شان اجرا میهای مناسبِ زندگیِ زناشویی و خانوادگیشود و در واقعیتخص میاند مشبرگزار کرده

های آفرینش، عهد، شود که ملهم از زمینهافزایشِ فیض و نیاز به معنویتِ زناشویی و خانوادگیِ ژرف و راستینی می

 است. صلیب، رستاخیز، و آیت است که شورای کلیسایی بارها بر آنها تأکید کرده

شان تقدیسِ مردم، بنایِ بدنِ مسیح، و سرانجام که هدف "بخش های فیضازدواجِ مسیحی، مانندِ دیگر آیین

با ستایشِ خدا در عیسای مسیح و در کلیسا، در ذات خود کاری از جنسِ آیینِ سپاسگزاری  "پرستشِ خدا است

کنند، سپاسگزاری برای این به خداوند ابراز می های مسیحی با برگزاریِ این آیین سپاسگزاریِ خود رااست. زوج
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توانند خودِ محبتِ خدا برای مردم و محبتِ مسیح برایِ عروسِ خود کلیسا را، در زندگیِ زناشویی و هدیة واال که می

 شان زیست کنند. خانوادگی

که تقدسِ عطا شده به  اندها، این موهبت و وظیفة را از آیینِ ازدواج دریافت کردهگونه که زن و شوهرهمان

قربانیِ  "شان به یک کنند، همان آیین، فیض و تکلیفِ اخالقیِ تبدیلِ کلّ زندگی ایشان را، به زندگیِ روزانه ترجمه

ها و والدینِ گوید همچنین در موردِ زوجرا نیز به ایشان بخشیده است. آنچه شورا دربارة مردمِ عادی می "روحانی

مردمانِ  "های زمینی و دنیوی که شاخصة زندگیِ آنان است: ویژه به نظر به واقعیتود؛ بهرکار میمسیحی نیز به

 "کنند.زیستن در هرجا، خودِ جهان را وقفِ خداوند می-عادی نیز به عنوانِ پرستندگان با مقدس

 

 ازدواج و آیینِ سپاسگزاری

برترین بیانِ خود را در آیینِ سپاسگزاری دارد، که ازدواجِ گرِ خانوادة مسیحی، بر تعمید بنا شده و نقشِ تقدیس (.21

ازدواج معموالً در  آیینِ  "مسیحی صمیمانه به آن پیوند خورده است. شورای دومِ واتیکان با درخواستِ آنکه 

ی توجه خود را به رابطة یکتای میانِ ازدواج و آیینِ سپاسگزاری معطوف داشته است. برا "سپاسگزاری برگزار شود

های ازدواجِ مسیحی و زندگیِ خانوادگی، بازیابی و تقویتِ این رابطه تر زیستن در فیض و مسئولیتدرکِ بهتر و قوی

 تماماً ضروری است.

آیینِ سپاسگزاریِ سرچشمة ازدواجِ مسیحی است. درواقع، قربانیِ آیینی، نشانگرِ پیمانِ محبتِ مسیح با کلیسا 

های مسیحی با آن شده است. در این قربانیِ عهدِ جدید و جاودان، زوج است که با خونِ وی بر صلیب مهر

-کنند که جریانِ عهدِ ازدواجِ آنان، ذاتاً با آن ساخته شده و پیوسته به وسیلة آن تجدید میای مالقات میسرچشمه

نیکوکاری است. در ای از شود. آیینِ سپاسگزاری، به عنوانِ نمایندة قربانیِ محبتِ مسیح برای کلیسا، سرچشمه

یابد: با خود را می "مأموریتِ  "و  "مشارکت "موهبتِ نیکوکاریِ آیینِ سپاسگزاری، خانوادة مسیحی، بنیاد و روحِ 

ترِ شوند، تنی که خود را در اتحادِ گستردهشرکت در )تناولِ( نانِ مقدس، اعضای مختلفِ خانوادة مسیحی یک تن می

و خونِ مسیح که  "شود تسلیم می "شود. سهیم شدنِ آنان در تنِ مسیح که ک میکلیسا آشکار کرده و در آن شری

 شود.پایانِ پویاییِ رسولی و مأموریتی تبدیل میبرای خانوادة مسیحی به سرچشمة بی "شود ریخته می "
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 آیینِ توبه و آشتی

است که انجیل  پذیرشِ فراخوانِ توبهگرِ خانوادة مسیحی شامل یک بخشِ ضروری و دائمی از نقشِ تقدیس (.29

-کند، همواره وفادار نمیمی "مقدسان "تعمیدی که ایشان را  "تازگیِ "که به کند، آنانبه تمام مسیحیان ارائه می

 ماند.شود، وفادار نمیمانند. خانوادة مسیحی نیز گهگاه به فیضِ تعمید و تقدسی که از نو در آیینِ ازدواج اعالم می

پشیمانی و بخششِ دوسویه در آغوشِ خانوادة مسیحی، که اغلب بخشی از زندگیِ روزانه است، بیانِ آیینیِ  ابرازِ

دربارة خانوادة مسیحی نوشت:  Humanae Vitaeیابد. پُلِ ششم در نامة کلیساییِ خاصِ خود را در توبة مسیحی می

دهند، بلکه به پافشاریِ فروتنانه به رحمتِ خدا و اگر گناه همچنان بر ایشان چیره باشد، باشد که دل از کف ن "

 "بارد.توسّل جویند، رحمتی که به فراوانی در آیینِ توبه فرو می

کند. وقتی زوج و دیگر اعضای خانواده در ای برای زندگیِ خانوادگی فراهم میبرگزاریِ این آیین، معنای ویژه

انِ میانِ زن و شوهر و مشارکتِ خانواده نیز در تناقض است، به سویِ تنها با عهدِ خدا، بلکه با پیمیابند که گناه نهمی

-شوند، خدایی که محبتِ خویش را که از گناه بسیار قویاست، هدایت می "در رحمت غنی  "مالقات با خدایی که 

 رساند.کمال می کند، و خدایی که پیمانِ ازدواج و مشارکتِ خانواده را بازسازی کرده، بهتر است به ایشان ارزانی می

 

 نیایشِ خانوادگی

دهد تا در همسازیِ سخاوتمندانه با هدیه و کند و خانواده را آموزش میکلیسا برای خانوادة مسیحی نیایش می (.28

ای که از سوی مسیح، یعنی آن کاهنِ اعظم، دریافت داشته زندگی کند. در واقع، کهانتِ تعمیدیِ نقشِ کاهنانه

ها و خانواده، شاملِ بنیانِ فراخوان و مأموریت کهانت است آیینِ ازدواج به اجرا درآمده، برای زوجایمانداران، که در 

-تبدیل می "های روحانیِ پذیرفتنی از سویِ خدا از راهِ عیسی مسیحقربانی "های روزانة ایشان به که با آن زندگی

ها و تقدیمِ خویش به جاللِ خدا، بلکه همچنین از آیینشود. این تحوّل نه تنها با برگزاریِ آیینِ سپاسگزاری و دیگر 

 شود.القدس انجام میگون با پدر و از راهِ عیسی مسیح، در روحراهِ زندگی در نیایش، گفتگوی نیایش

شود؛ زن و شوهر با هم، های خاص خود را دارد. نیایشی است که به همراهِ هم انجام مینیایشِ خانوادگی،کیفیّت

های رزندان با هم. مشارکت در نیایش، هم نتیجه و هم نیازِ مشارکتِ عطا شده )به خانواده( در آیینوالدین و ف

خاص در موردِ تواند به شکلیکند، میتعمید و ازدواج است. سخنانی که خداوند عیسی دروعدة حضورِ خود ابراز می

ای که نفر از شما بر روی زمین دربارة هر مسئله گویم که هرگاه دوباز هم به شما می "کار رود: خانوادة مسیحی به

کنند با هم موافق باشند، همانا از جانبِ پدرِ من که در آسمان است برای ایشان به انجام در خصوصِ آن سؤال می
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-18:  19) مت  "خواهد رسید، زیرا جایی که دو یا سه نفر به نامِ من جمع شوند، من آنجا در میانِ ایشان حاضرم.

21 ) 

اش، همچون ای که در تمامیِ شرایطِ گوناگوندر بطنِ نیایشِ خانوادگی، زندگیِ خودِ خانواده جای دارد، زندگی

ها، امیدها و ها و شادیشود. غموار به دعوتِ او زیسته می-دعوتی از سویِ خدا نگریسته شده و همچون پاسخی پسر

ها، تصمیماتِ برگشتن-خانه-ها و بهواجِ والدین، سفرها، جداییها،  تولّدها و جشنِ تولّدها، سالگردهای ازدنومیدی

آمیزِ خدا در سرگذشتِ خانواده است. این مهم و بلند مدت، مرگِ عزیزان و غیره، تمامیِ اینها یادآورِ مداخلة محبت

پدرِ آسمانیِ هایی مناسبِ برای شکرگزاری، برای طلب و برای سپردنِ خانواده به دستِ ها باید همچون لحظهلحظه

وقفة خداوند همگان، نگریسته شوند. شأن و مسئولیتِ خانوادة مسیحی، به عنوانِ کلیسای خانگی، تنها با یاریِ بی

 تردید اگر با اعتماد و فروتنانه از خداوند طلب شود، )دریافتِ آن( ضمانت خواهد شد.شود، که بیحاصل می

 

 آموزش در نیایش

شان را در نیایش، شان، مسئولیتِ خاصی دارند تا کودکانجایگاه و مأموریت والدینِ مسیحی به سببِ (.21

ویژه، در خانوادة مسیحی به "آموزش دهند، و آنان را با کشفِ تدریجیِ رازِ خداوند و گفتگویِ فردی با او آشنا کنند: 

هماهنگ با فیضِ دریافت شده که غنی از فیض و خدمتِ آیینِ ازدواج است، کودکان باید از همان سالهای نخستین، 

 "در تعمید، بیاموزند که شناختی از خداوند داشته باشند و او را پرستش نموده و همسایة خود را محبت کنند.

ناپذیر است. یک پدر و شان، بنیادین و جایگزینمثالِ مشخص و شاهدِ زندة والدین، در آموزشِ نیایش به فرزندان

ترین ژرفایِ قلبِ فرزندانِ خود توانند به درونیمی -شان انجامِ کهانتِ شاهانه –شان دانمادر، تنها با نیایشِ با فرزن

نفوذ کنند و تأثیری برجا بگذارند که رویدادهای آینده نتوانند آن را محو کنند. دیگربار به درخواستِ پُلِ ششم از 

آموزید؟ آیا به همراهِ کشیش، تان مینای مادران، آیا شما دعاهای مسیحی را به فرزندا "والدین گوش کنیم: 

های اعتراف، سپاسگزاری و بخشی که در جوانی دریافت خواهند کرد، یعنی آیینهای فیضفرزندانتان را برای آیین

بر بیاندیشند و یاریِ کنید که به مسیحِ رنجکنید؟ آیا وقتی بیمار اند، آنان را تشویق میالقدس آماده میتثبیتِ روح

کم دهید؟ و شما ای پدران، آیا دستِ باکره و قدیسان را بطلبند، آیا نیایشِ تسبیحِ مریم را با هم انجام میمریمِ 

کنید؟ سرمشقِ شما در اندیشه و رفتار، به همراهِ مقداری تان، با تمامیِ اعضای خانه نیایش میگهگاه با فرزندان

-ارزشی یکتا. به این شکل شما صلح به خانة خود می دعایِ مشترک، درسِ زندگی است، یک کارِ پرستشی است با

 کنید.)صلح بر این خانه باد(. به یاد داشته باشید، چنین است که شما کلیسا را بنا می  Pax huic domuiآورید: 
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 نیایش در آیینِ سپاسگزاری و نیایش در خلوت

چنانکه شورای دوم واتیکان به روشنی تأکید کرده است، پیوندی ژرف و حیاتی میانِ نیایشِ کلیسا و نیایشِ  (.21

های مهمِ نیایشِ کلیسای خانگی، خدمتِ آشناکردنِ طبیعیِ فرزندان با نیایشِ آیینِ ایماندارن هست. یکی از هدف

یِ آن و هم به معنایِ تعمیمِ آن به زندگیِ فردی، شدن براسپاسگزاریِ تمامیِ کلیسا است، هم به معنایِ آماده

باید تدریجاً در برگزاریِ آیینِ سپاسگزاری خانوادگی و اجتماعی. از این رو، تمامی اعضای خانوادهِ مسیحی، می

ویژه آیینِ ورودِ مسیحیِ کودکان. وقتی ها بهها و همچنین در دیگر آیینها و جشنویژه در یکشنبهشرکت کنند، به

نیایشِ االهی را به رهنمودِ شورای کلیسایی، خانواده را در میانِ گروههایی جای داد که کلیسا، ذکرِ مشترکِ آیین

کند تا ترتیب، خانوادة مسیحی، تالش میکند، امکانی تازه را برای خانوادة مسیحی گشود. به اینآنان پیشنهاد می

 برای اعضا، در خانه جشن بگیرد.اوقات و اعیادِ سالِ عبادی را، به شکلی مناسب 

شود، و به عنوانِ امتدادِ آن در خانه، از خانوادة مسیحی، به عنوانِ آمادگی برای نیایشی که در کلیسا برگزار می

انگیزی است گیرد. این گوناگونی، همچنان که گواهِ غنایِ شگفتنیایش در خلوت که اشکالِ گوناگونی دارد بهره می

های مختلفِ زندگیِ آنان که دهد، به نیازها و موقعیتبخشد، گواهی مینیایشِ مسیحی زندگی میکه روح با آن به 

های صبحگاهی و دهد. در پیِ اشاراتِ پدرانِ شورای کلیسایی، جدای از نیایشآورند پاسخ میبه خدا رو می

شدن برای دا و تأمّل در آن، آمادهشوند، مانندِ خواندنِ کالم خمی های نیایش بسیار توصیهشامگاهی، برخی گونه

بخش، تخصیص و وقفِ خویشتن به قلبِ مقدسِ عیسی، انواعِ گوناگونِ تکریمِ مریمِ مقدس، های فیضدریافتِ آیین

 های فراگیر.فیضِ پیش و پس از غذا و رعایتِ نیایش

انجامِ برخی تمریناتِ زاهدانه را به کلیسا، با احترام به آزادیِ فرزندانِ خدا، همواره با اشتیاق و پافشاری ویژه، 

ما اینک به عنوانِ امتدادی بر  "ایمانداران پیشنهاد کرده است. در میانِ آنها باید به ذکرِ تسبیحِ مریم اشاره کرد: 

ایم که ذکرِ تسبیحِ خانوادگی را قویاً پیشنهاد کنیم ... تردیدی نیست که ... تسبیح باید اندیشة پیشینیانِ خود، مایل

های جمعی در نظر گرفته شود که خانوادة مسیحی به ذکرِ آن دعوت به عنوانِ یکی از بهترین و مؤثرترین نیایش

اندیشیم و امیدواریم که وقتی زمانِ گردهمآییِ خانواده، زمانی باشد برای نیایش، آنگاه تسبیح شده است. چنین می

یب، وقفِ راستینِ )خود( به مریم، که بیانِ خود را در به این ترت "روشی محبوب و پیوسته در نیایش خواهد بود.

یابد، ابزاری ویژه را برای پرورشِ محبتِ صمیمانه و پیرویِ سخاوتمندانه از منشِ معنویِ باطنیِ باکرة مقدس می

 دهد. آمیز در خانواده، و برای گسترشِ معنویتِ زناشویی و خانوادگی تشکیل میمشارکتِ محبت
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 زندگینیایش و 

دهد. به راستی که نباید هرگز فراموش کرد که نیایشِ بخشی ضروری از زندگیِ مسیحی را تشکیل می (.22

)نیایش( نخستین بیانِ حقیقتِ باطنیِ آدمی است، نخستین شرطِ  "نیایش بخشِ مهمی از خودِ انسانیتِ ما است: 

 "آزادیِ راستینِ روح.

ترین انگیزة خانوادة گُریزگری از تعهداتِ روزانه باشد، تشکیل دهندة قوینیایش بسا دور از آنکه شکلی از 

های او است. مسیحی، به عنوانِ سلولِ نخستین و بنیادینِ جامعه، در پذیرش و برآوردنِ کاملِ تمامیِ مسئولیت

اداری و قوّتِ نیایشی بنابراین شرکتِ راستینِ خانوادة مسیحی در زندگیِ و مأموریتِ کلیسا، در رابطة مستقیم با وف

 شود.عیسی یگانه می-است که او از راهِ آن با آن تاکِ بارور یعنی خداوند

انجامد، حاصلِ اتحادِ اش به پیشرفتِ انسانی، که خود به تحوّل جهان میباروریِ خانوادة مسیحی، با خدمتِ ویژه

 کند.شتن و نیایش پرورش پیدا میاش با مسیح است، اتحادی که توسطِ آیینِ سپاسگزاری، نذرِ خویزنده

 

 

 خانوادة مسیحی (.3

 فرمانِ نوینِ محبت

گردآوردنِ تمامیِ مردمان برای پذیرشِ سخنِ خدا در ایمان، قدردانی از آن و اعترافِ به آن در (. مأموریتِ 23

فرمانِ نوینِ های مشخصِ زندگی، در همسازی با موهبت و بخش و نیایش، و بیانِ آن در واقعیتهای فیضآیین

 محبت، به کلیسا، یعنی اجتماعِ کهانتی و شاهانة مردمان، واگذار شده است.

-القدس، که مسیحیان را الهام میالعملی مکتوب بلکه در کارِ شخصیِ روحقانونِ زندگیِ مسیحی، نه در دستور

محبتِ خدا از  "( ، 2:  9)روم  "عیسی قانونِ روحِ حیات در مسیح "شود. این کند، یافت میبخشد و راهنمایی می

  "القدسی که به ما بخشیده شده، در قلبهای ما ریخته شده است.راهِ روح

این امر برایِ زوج و خانوادة مسیحی نیز درست است. راهنما و قانونِ زندگیِ آنان، روحِ مسیح است که در جشنِ 

عمید در آب و روح، ازدواج، از نو قانونِ انجیلیِ محبت را های ایشان فرو ریخته است. در امتدادِ تآیینِ ازدواج، در قلب

کند. محبتِ تقدیس شده و های زن و شوهر مسیحی نقش مینهد، و با هدیة روح، آن را ژرفتر بر قلبپیش می

 کند، و همزمان، فرمانِ بنیادینِ زندگیِ اخالقیِ یافتة ایشان، میوة روحی است که در قلبِ ایمانداران کار مینجات

 دهد.آنان را، برای زیستن در آزادیِ مسئوالنه، تشکیل می
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ای که در مشارکتِ صمیمانه با بخش و راهنمای خانوادة مسیحی است، خانوادهبنابراین، قانونِ نوینِ روح الهام

ام محبت را نسبت به خدا و همنوعانِ خود، انج "خدمتِ "کلیسا، یعنی اجتماعِ شاهانه،  فراخوانده شده است تا 

گیرد، مسیحیان نیز، معنایِ راستینِ شرکت کار میدهد. همچنان که مسیح، قدرتِ شاهانة خود را با خدمتِ به ما به

مسیح این قدرت را به  "کنند. در پاشاهیِ خداوندشان را در سهیم شدن در روحِ او و خدمتِ به آدمی پیدا می

پابرجا شوند و با انکارِ خویش و یک زندگیِ مقدس، قلمروِ گناه اش منتقل ساخته، تا آنان در آزادیِ شاهانه شاگردان

(. افزون بر این، او این قدرت را سهیم شده است تا آنان، با خدمت به او در 12:  2را در خویشتن فتح کنند )روم 

بری کنند که شان را به سویِ آن یگانه پادشاهی رههمنوعانِ خویش، از راهِ فروتنی و شکیبایی، برادران و خواهران

کردن است. چراکه خداوند آرزو دارد پادشاهیِ خود را به وسیلة مردمانِ عادی نیز خدمتِ به او همانا فرمانروایی

بگستَرَد، پادشاهیِ حقیقت و زندگی، پادشاهیِ تقّدس و فیض، پادشاهیِ عدالت، محبت و صلح. در این پادشاهی، 

 (.21:  9به آزادیِ شکوهِ فرزندانِ خدا در خواهد آمد ) روم آفرینش از بردگیِ خویش در فساد، آزاد شده 

 

 بازیابیِ تصویرِ خدا در هر خواهر و برادر

خوانوادة مسیحی ملهم و استوار از فرمانِ نوینِ محبت، هر موجودِ انسانی را با درنظر گرفتنِ شأنِ او همچون  (.24

 کند. یک فرد و یک فرزندِ خدا، پذیرفته، محترم داشته و به او خدمت می

باید تالشی  ، بنیاد و پرورندة آن است،پس برای پیشبُردِ یک جامعة راستینِ فردی، که مشارکتِ ذاتیِ محبت

ترِ  روزانه به ویژه میانِ زن و شوهر و در خانواده، صورت گیرد. بنابراین، این شیوة زندگی باید به حلقة گسترده

تواند و اجتماعِ کلیسایی، که خانوادة مسیحی بخشی از آن است، تعمیم یابد. کلیسا به یُمنِ محبتِ درونِ خانواده، می

 تر، ابعادی خانگی یا خانوادگی به خود بگیرد.تر و برادرانهباید با گسترشِ روابطِ انسانی

رود. محبت ، محبت نیز از برادران و خواهرانِ ایمانیِ ما فراتر می "هرکس برادر و خواهر من است "از آنجا که 

سیمای مسیح و  بینند،برند یا بدرفتاری میمیویژه در تنگدستان، ناتوانان، آنان که رنجداند چگونه در هر کس، بهمی

 یک همنوع را برای محبت و خدمت، بازبشناسد.

ای به راستی انجیلی به آدمی خدمت کند، راهکارهای شورای دومِ واتیکان باید به منظورِ آنکه خانواده، به شیوه

برخی از  ای از هر کمبودِ  عملی و حتی ظاهری فراتر رود،برای آنکه که انجامِ چنین نیکوکاری "به دقت اجرا شوند: 

بنیادها باید بررسی شوند. بنابراین باید به تصویرِ خدا که همسایة ما به صورتِ آن آفریده شده است ، و نیز به مسیحِ 

 "شود به او پیشکش شده است، توجه کرد.خداوند که هرآنچه به فردِ نیازمند داده می
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دهد و به متِ فردِ انسانی و جهان جای میخانوادة مسیحی، همزمان با بنای کلیسا در محبت، خود را در در خد

-شود که شورای کلیسایی، جوهرِ آن را به شکلِ خالصه، در پیامِ خود به خانوادهمی "پیشرفتِ انسانی"راستی سببِ 

وظیفة دیگرِ خانواده، شکلِ دادنِ افراد در محبت و نیز مهر ورزیدن در تمامیِ روابط است،  "کند: ها چنین بیان می

خودش محدود نماند، بلکه در برابرِ اجتماع گشوده باشد، در حالیکه مفهومی از عدالت و مراقبت از دیگران، تا در 

 "اش در برابرِ تمامیِ جامعه، انگیزة آن است.درست به اندازة آگاهی از مسئولیت

 

 

 

 :بخشِ چهارم

 هامراقبتِ شبانی از خانواده: مراحل، ساختارریال کارگزاران و موقعیت

 

 مراحلِ مراقبتِ شبانی از خانواده (.0

 کنداش همراهی میکلیسا خانوادة مسیحی را در سفرِ زندگی

خانواده نیز مانندِ هرواقعیتِ زنده، به پرورش و رشد فراخوانده شده است. پس از آمادگیِ نامزدی و جشنِ  (.22

 کنند.ارزشها و وظایفِ ازدواج آغاز میشان را به سویِ تحققِ روزافزونِ آیینیِ ازدواج، زوج، سفرِ روزانه

در نورِ ایمان و با فضیلتِ امید، خانوادة مسیحی نیز در مشارکت با کلیسا، در تجربة زیارتِ زمینی به سویِ 

 شود.مکاشفه و بیانِ کاملِ پادشاهیِ خدا، سهیم می

خانواده، ضروری است. هر تالشی در بنابراین، دیگربار باید تأکید کرد که مداخلة شبانیِ کلیسا در پشتیبانی از 

راستای انجام و پرورشِ مراقبتِ شبانی از خانواده باید صورت گیرد، مراقبتی که باید در اولویّت قرار داده شود، با این 

 رسانیِ آینده به طرزی گسترده به کلیسای خانگی وابسته است.قطعیت که مژده

های خود را در مسیحیِ در دسترس محدود نخواهد شد؛ بلکه افقهای مراقبتِ شبانیِ کلیسا، تنها به خانواده

هایی که ویژه به آن خانوادهها و بهتر، به عمومِ خانوادههماهنگی با قلبِ مسیح، خواهد گسترد و خود را حتی سرزنده

های گهگاه های سخت و نامعمول قرار دارند، نشان خواهد داد. کلیسا برای تمامیِ آنها، در دشواریدر موقعیت
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چشمداشتِ خود را شان، کالمی از حقیقت، خوبی، درک، امید و همدردیِ ژرف خواهد داشت. کلیسا کمکِ بیغمبار

برای ایشان در نظر داشت و  "سرآغاز "ای که آفریدگار از کند تا بتوانند به نمونة آن خانوادهپیشکش تمامیِ آنان می

 کرد، نزدیک شوند. بخشِ خود آن را تازهمسیح با فیضِ رهایی

 

 شدن برای ازدواجآماده

شدنِ جوانان برای ازدواج و زندگیِ خانوادگی، در زمانِ ما بیش از هر زمان، ضروری است. در برخی آماده (.22

های کهن، انتقال ارزشهای ازدواج و زندگیِ خانوادگی به ها هستند که براساسِ سنتکشورها، هنوز خودِ خانواده

دهند. اما کنند و این کار را از راهِ یک فرِآیندِ تدریجیِ آموزش و یا آشناکردن انجام میضمانت میجوانان را 

تغییراتی که تقریباً در تمامیِ جوامعِ مدرن شکل گرفته، نیازمندِ آن است که نه تنها خانواده بلکه جامعه و کلیسا نیز 

های منفی که شان درگیر شوند. بسیاری از پدیدهآینده هایسازیِ مناسبِ جوانان برای مسئولیتدر تالشِ آماده

های تازه، شوند که در موقعیتشود، از این حقیقت ناشی میمتأسفانه امروزه، در زندگیِ خانوادگی به آنها اشاره می

قیِ دهند بلکه، از آنجا که دیگر معیارِ اخالجوانان نه تنها بینش نسبت به سلسله مراتبِ ارزشها را از دست می

های تازه روبرو شده و با چگونه آنها کنار بیایند. اما تجربه به دانند چطور با دشواریمشخصی در دست ندارند، نمی

 شوند.اند، عموماً بهتر از دیگران موفق میآموزد که جوانانی که به خوبی برای زندگیِ خانوادگی آموزش دیدهما می

کار بر تقدسِ شمارِ بسیاری از زنان و مردان تأثیر گذار است، بیشتر به این امر حتی در موردِ ازدواج مسیحی، که

ترِ آمادگیِ ازدواج را ترویج نماید، به منظورِ آنکه تا حد ممکن، های بهتر و قویرود. بنابراین کلیسا باید، برنامهمی

روند و حتی بیش از آن، برایِ آنکه بینند، از میان بکرده خود را با آنها روبرو میهای ازدواجهایی که زوجدشواری

 ازدواجِ موفق برقرار شده و رشد نماید. 

آمادگیِ ازدواج باید همچون فرآیندی تدریجی و پیوسته در نظر گرفته شود. این آمادگی شاملِ سه مرحلة 

 درنگ.متفاوت است: آمادگیِ درازمدت، میان مدت و بی

شود که کودکان را راهنمایی ای آغاز میبیتِ خانوادگیِ خردمندانهآمادگیِ درازمدت در اَوانِ کودکی و در آن تر

ای به آنان ارزانی شده، به همراهِ کند تا خودشان را کشف کنند، به عنوانِ کسانی که روانشناسیِ غنی و پیچیدهمی

های راستینِ های خودش. این دورانی است که در آن، نیرویِ محرکة تمامیِ ارزشها و قوتشخصیتی ویژه، با ضعف

فردی و هم در روابطِ اجتماعی؛ به همراهِ تمامیِ معنایی که این کار شود؛ هم در روابطِ بینانسانی به فرد تزریق می

برای شکل بخشیدن به شخصیت دارد؛ برای کنترل و استفادة درست از سرشتِ فرد، برای شیوة نگرش به جنسِ 

دهیِ آموزشِ دینی و روحانیِ استوار ضروری برای مسیحیان، شکل مخالف و برخورد با آن و دیگر مسائل. همچنین
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است، ترتیبی که نشان خواهد داد که ازدواج، یک فراخوان و مأموریتِ راستین است، بدونِ آنکه مانعِ امکانِ اهدایِ 

 کاملِ خویش به خدا، از راهِ فراخوانِ کشیشی و زندگیِ مذهبی را، شود. 

،  -از سنِ مناسب و با آموزشِ دینیِ درخور، همچون فرآیندِ تعلیمِ دینیِ کلیسا –ا در نتیجه، بر این سنگِ بن

بخش و چنان که پیشتر نیز بوده، بازیابیِ آنها های فیضتری برای آیینمدت، که شاملِ آمادگیِ خاصآمادگیِ میان

شدن برایِ ازدواجِ مسیحی، به یقین هشود. این آموزشِ دینیِ نوینِ جوانان، و دیگران در آماداست، به تدریج بنا می

دهیِ مذهبیِ جوانان باید ضروری است تا آیینِ ازدواج، با نظمِ اخالقی و معنویِ درستی برگزار و زیسته شود. شکل

در زمانِ درست و در همسازی با نیازهایِ معینِ متفاوت، با آمادگی برای زندگی به عنوانِ زوج کامل شود. این 

کند و آنانی را تشویق فردیِ زن و مرد که باید پیوسته گسترش یابد، معرفی میرا همچون رابطة بینآمادگی، ازدواج 

مادریِ مسئوالنه را به همراهِ دانشِ الزمِ پزشکی و -کند که دغدغة مطالعة ذاتِ جنسیتیِ زناشویی و مطالعة پدرمی

که نگرانِ یافتنِ روشهای درستِ تربیتِ فرزندان شناختیِ مربوط به آن دارند. این آمادگی همچنین آنان را زیست

سامان، مانندِ کار ثابت، منابعِ مالیِ کافی، کند و آنان را در به دست آوردنِ لوازمِ زندگیِ خانوادگیِ بههستند، آگاه می

 کند.داری یاری میادارة معقوالنة زندگی و مفاهیمِ خانه

گی را نادیده گرفت، آمادگی برایِ رسالتِ همبستگیِ برادرانه و سرانجام نباید، آمادگی برایِ رسالتِ خانواد

گرفتنِ وضعِ نفعِ مسیحیِ ها و برعهدهها، نهادها، جنبشها، برای عضویتِ فعاالنه در گروههمکاری با دیگر خانواده

 خانواده.

ز ازدواج صورت گیرد، تا های پیش ادرنگ برای برگزاریِ جشنِ آیینِ ازدواج، باید در ماهها و هفتهآمادگیِ بی

-نامد، بدهد. این آمادگی نهای به آنچه حکمِ کلیسایی، آن را پژوهشِ پیش از ازدواج میمعنا، مضمون و شکلِ تازه

تنها در هر مورد الزم است، بلکه برای نامزدهایی که هنوز در آموزه و عملِ مسیحی با کمبود و سختی روبرو هستند، 

 تر است.ضروری

کم جذب شوند، باید به فرآیندِ تعلیمِ دینی است، کم عناصری که باید در این سفرِ ایمانی، که شبیهدر میانِ 

های آیینِ ازدواج، یک آگاهیِ ژرفتر از رازِ مسیح و کلیسا درست به اندازة آمادگی برای پذیرفتنِ نقشِ فعّال در سنت

 زدواجِ مسیحی.ای از معنایِ فیض و از مسئولیتِ انیز موجود باشد، آگاهی

خانوادة مسیحی و تمامیّتِ جامعة کلیسایی باید احساس کند که در مراحلِ مختلفِ آمادگی برای ازدواج شرکت 

دارد، مراحلی که پیش از این، طرحِ گستردة آنها توصیف شد. باید امیدوار بود که مجمعِ اسقفان، همچنان که برای 

تر شوند و نیز تا شبانانِ روح را ارد، تا آنان از جدیّتِ تصمیمِ خود آگاهیاریِ نامزدها دغدغة راهگشاییِ مناسب را د

ها مطمئن باشند، خود نیز در راستای صدورِ راهنمایِ مراقبتِ شبانی از خانواده، یاری نمایند که از وضعِ مناسبِ زوج

اعتقادی، تربیتی، قانونی  -مختلفِهای گامهایی بردارد. در این خصوص، آنان باید نخست، با ایجادِ توازن میانِ جنبه
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را تصویب کنند،  "های آمادگیدوره "ازدواج، و ساختار بخشیدنِ به آنها، حداقلِ محتوی، زمان و روشِ  -و پزشکی

شوند، نه تنها آموزشی فرهیخته دریافت کنند، بلکه تمایل به ورودِ به شکلی که کسانی که برای ازدواج آماده می

 کلیسایی را نیز احساس کنند.فعّاالنه به جامعة 

-که اگر در دسترس باشد به آسانی انجام می –درنگ برای ازدواج را اگرچه نباید ضرورت و تکلیفِ آمادگیِ بی

ای فراهم شده و به عمل درآید، که حذفِ آن، ای باید به گونهدستِ کم گرفت، با این وجود، چنین آمادگی -شود

 مانعِ آیینِ ازدواج نگردد. 

 

 برگزاری )جشن(

ازدواجِ مسیحی معموالً  نیازمندِ جشنِ آیینِ سپاسگزاری است که سرشتِ ضرورتاً کلیسایی و آیینیِ پیمانِ  (.21

 کند.زناشوییِ میانِ تعمیدیافتگان را به شکلِ گروهی و اجتماعی بیان می

ی که اوجِ کارِ کلیسا و سرچشمة که در آیینِ سپاسگزار -از آنجا که برگزاریِ ازدواج، عملِ آیینیِ تقدیس است

ای باید در ذاتِ خود معتبر، ارزشمند و بارور باشد. این امر زمینة گسترده -گرِ او است وارد شده است قدرتِ تقدیس

گُشاید تا نیازهای ناشی از سرشتِ اجتماعِ ای برای کارِ شبانی میگُشاید. این امر زمینة گستردهبرای کارِ شبانی می

که در یک آیینِ تعالی یافته اند، به کمالِ پاسخ داده شوند، و همچنین به منظورِ آنکه انظباطِ کلیسا با  زناشویی،

توجه به رضایتِ آزادانه، موانع، شکلِ شرعی و سنتِ عملیِ برگزاری، وفادارانه رعایت گردند. مراسم باید ساده و 

در هماهنگی با –یسا. همچنین بر عهدة آنان است دارِ کلدرخور باشد، همساز با هنجارهای مسئوالنِ صالحیت

که عناصرِ مناسبِ هر فرهنگ  -شرایطِ معیّنِ زمان و مکان و در تطابق با معیارهای صادرشده از سویِ کرسیِ رسولی

کنند تا شود بیافزایند، آن گونه از عناصری که کمک میرا به مراسمی ازدواجی که در آیینِ سپاسگزاری برگزار می

معنایِ ژرفِ انسانی و مذهبیِ پیمانِ ازدواج، روشنتر بیان شود، مشروط بر آنکه چنین عناصری شاملِ چیزی نباشند 

 که با ایمان و اخالقِ مسیحی هماهنگ نباشد.  

دة از آنجا که مراسمِ آیینی یک نشانه است، باید به شکلی اداره شود که در واقعیتِ بیرونیِ خود نیز، تشکیل دهن

سازیِ هوشمندانه و بیانیة سخنِ خدا بوده، از سویِ اجتماعِ ایمانداران، اعترافی از ایمان باشد. در اینجا، از راهِ آماده

کنند و برای آنانکه در مراسم شرکت هشیارانة آیینِ کالمِ خدا و آموزشِ ایمان نخست برای زوجی که ازدواج می

 .اند، تعهّدِ شبانی آشکار خواهد شدکرده

از آنجاکه برگزاریِ مراسمِ ازدواج در آیینِ سپاسگزاری، عملِ آیینیِ کلیسا است، باید اجتماعِ مسیحی را نیز، با 

شرکتِ کامل، فعّال و مسئوالنة تمامیِ حاضران، درگیر نماید، بنابر جایگاه و وظیفة هر فرد: عروس و داماد، کشیش، 
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و تمامیِ  اعضایِ انجمنی که رازِ مسیح و کلیسایِ او را بیان کرده و  شاهدان، خویشاوندان، دوستان، اعضای ایماندار

های نیاکان، باید از اصولی که در باال ذکر ها و سنتکند. برای برگزاریِ ازدواجِ مسیحی در حوزة فرهنگزیست می

 شد، پیروی کرد.

 

 رسانی به تعمیدیافتگانِ ناایمانداربرگزاریِ ازدواج و مژده

ای به وضعیتِ اخالقی و روحانیِ نامزدها، به که، در برگزاریِ آیین ازدواج باید توجه بسیار ویژه از آنجا (.29

گریزِ ما با آن شان داشت، باید در اینجا با مشکلِ رایجی که شبانانِ کلیسا در بسترِ جامعة دینخصوص دربارة ایمان

 شوند بپردازیم. روبرو می

تواند در مراحلِ متفاوتی باشد، و نخستین کنند، میکلیسا درخواستِ ازدواج میدر واقع ایمانِ کسانی که از 

وظیفة کشیشان آن است که سببِ بازیابیِ این ایمان شده، و آن را پرورش دهند و به بلوغ برسانند. اما شبانان باید 

 ند.    همچنین دالیلِ کلیسا را، در پذیرشِ ازدواجِ کسانی که آمادگی ناقصی دارند، درک کن

کند: این آیینِ آن بخش متمایز میهای فیضآیینِ ازدواج یک عنصرِ ویژه دارد که آن را از تمامیِ دیگر آیین

 "چیزی است که خود، بخشی از نظمِ آفرینش بوده است؛ این همان پیمانِ زناشویی است که به وسیلة آفریدگار در 

مرد برای ازدواج، در همسازی با این طرحِ االهی، یعنی تصمیم  بنیان نهاده شد. بنابراین تصمیم یک زن و "سرآغاز

شرط، حتی اگر نه -و-قید-و در محبتِ ناگسستنی و وفاداریِ بی ناپذیر در طولِ زندگیبه انجامِ تعهدِ زناشوییِ فسخ

ممکن نیست.  بنابراین  تماماً آگاهانه، واقعاً نیازمندِ مَنشِ استواری در اطاعت از ارادة خدا است، که بدونِ فیضِ خدا

اند، آنان به راستی، آنچه که در معنایِ راستین و شایستة کلمه، سفری به سویِ رستگاری است، را از پیش آغاز کرده

 بخشی به خواستِ آنان، آن را کامل کند.تواند با صحّتدرنگ برای ازدواج، میسفری که برگزاریِ آیین و آمادگیِ بی

های نابِ های اجتماعی و نه برای انگیزهکه در برخی جاها، نامزدها برای انگیزه از سویِ دیگر درست است

 مذهبی، درخواست ازدواج در کلیسا را دارند. 

کند. ازدواج، کنند، را درگیر آور نیست. ازدواج، در واقع، رویدادی نیست که تنها، کسانی که ازدواج میاین تعجب

دنِ زوج به ازدواج در برابرِ دیدگانِ جامعه، امری اجتماعی است. و جشن همچنین در سرشتِ خود، با متعهد کر

آورد. بنابراین، ناگفته پیدا است که ها و دوستان را گردِهم میگرفتنِ آن همواره فرصتی از شادمانی است که خانواده

 شوند.سا میهای فردی، واردِ درخواستِ ازدواج در کلیهای اجتماعی، درست به اندازة انگیزهانگیزه

با این وجود، نباید فراموش کرد، که این نامزدها، با فضیلتِ تعمید، از پیش، در پیمانِ ازدواجِ مسیح با کلیسا 

اقل به شکلِ ضمنی، اند و بنابراین حدسهیم اند، و نیز آنکه، با نیّتِ درستِ خود، طرحِ خدا دربارة ازدواج را پذیرفته
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هایی با ذاتِ اند. بنابراین، این واقعیت، که انگیزهدهد، رضایت دادهواج انجام میبه آنچه کلیسا در برگزاری ازد

اند، برای رَدکردن این درخواست از سوی شبانان کافی نیست. بیش از این، اجتماعی نیز به درخواستِ آنان وارد شده

عناصرِ آیینی، ایمان را پرورش بخش، به وسیلة کالم و های فیضآیین "آموزد: چنان که شورای دوم واتیکان می

شان، از پیش کردگان، به دلیلِ درستیِ نیّتایمانی که در راستایِ آن سفری است که ازدواج "کنند.داده، تقویت می

 ماند.اند، که فیضِ مسیح، به یقین از توجه به آن و پشتیبانی از آن در نمیآغاز کرده

یِ کلیساییِ ازدواج، معیاری دربارة سطحِ ایمانِ کسانی که ازدواج در مورد تصویبِ معیاری برای پذیرشِ برگزار

اساس و های بیکنند، باید گفت که این کار، فراتر از هر چیز، خطرهای بزرگ در بر دارد. نخست، خطرِ قضاوتمی

ا مسیحی، و ههایی که پیشتر برگزار شده، با آسیبی بزرگ به اجتماعیکسویه؛ دوم، خطرِ ایجادِ تردید در ازدواج

جهت برای وجدانِ همسران؛ حتی ممکن است فرد به این خطر در بیافتد که در سرشتِ آیینیِ های تازه و بینگرانی

های برادران را که از مشارکتِ کامل با کلیسای کاتولیک جدا شده اند، تردید کند، و به این ترتیب، بسیاری از ازدواج

 سنتِ کلیسایی را نقض نماید.

دهند که خواستِ کلیسا در برگزاریِ ها، نامزدها، شدیداً و صریحاً نشان میرغمِ تمامیِ تالشوی، وقتی بهبه هر ر

تواند آنان را در برگزاریِ ازدواج بپذیرد. باوجودِ اکراهِ شخصی، ها نمیکنند، شبانِ روحازدواجِ تعمیدیافتگان را رد می

رای آنان روشن کند، که در این شرایط، این کلیسا نیست که مانعِ کشیش وظیفه دارد که به موقعیت توجه کرده و ب

 شود، بلکه خودِ آنان اند.انجامِ مراسمِ موردِ تقاضایِ آنها می

شود. بشارت و اش، پدیدار میرسانی، و آموزشِ دینی پیش و پس از ازدواج با تمامِ ضرورتدیگربار، نیاز به مژده

کند، جشنِ آیین ازدواج را نه مسیحی، به این منظور که هر مرد و زنی که ازدواج میآموزشی متأثر از تمامیِ اجتماعِ 

 تنها معتبر بلکه پُرثمر به انجام برساند.

 

 مراقبتِ شبانی پس از ازدواج

ای که به شکلی منظم پایدار شده، در عمل، به معنایِ تعهّد تمامیِ اعضایِ اجتماعِ همراقبتِ شبانی از خانواد (.28

کلیسایی، در یاریِ زوج است تا آنان، فراخوان و مأموریتِ نوین خود را کشف کنند و آن را زیست نمایند. برای آنکه 

خانواده، هرچه بیشتر، اجتماعی از محبت باشد، ضروری است که تمامیِ اعضایِ آن، وقتی با مشکالتِ تازه روبرو 

هاشان، کمک و آموزش گیِ خانوادگی، در)انجامِ( مسئولیتشوند، در خدمتِ دوسویه و در تسهیمِ فعّاالنة زندمی

 دریافت کنند.

های های جوان درست است، آنان از آنجا که، خود را در بستری از ارزشها و مسئولیتویژه برای خانوادهاین به

زندگی با هم و یا تولّد هایی نظیرِ تطبیقِ خود برای ویژه در نخستین سالهای ازدواج، در برابرِ سختیبینند، بهتازه می

های جوان باید بیاموزند که پیشنهادِ یاریِ خردمندانه، به موقع و سخاوتمندانة دیگر پذیرتر اند. زوجفرزندان آسیب

ها را که تجربة بیشتری در ازدواج و زندگیِ خانوادگی دارند، با رضایت بپذیرند و از آن به خوبی استفاده کنند. زوج

در میانِ  -های مسیحی تشکلی شده استخانوادة عظیمی که از خانواده -درونِ اجتماعِ کلیساییبه این ترتیب، در 
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ها و فیض، تبادلی از حضور و همیاری روی خواهد داد. این همیاری از ها، درست به اندازة تبادلِ هدیهتمامیِ خانواده

-ترین، مؤثرترین و دستی است، ، یکی از سادهای به خانوادة دیگر، که انگیزة آن روحِ راستینِ رسولسوی خانواده

ترین ابزارهای انتقالِ آن ارزشهای مسیحی است که هم سرآغاز و هم هدفِ تمامیِ مراقبتِ شبانی اند. به این یافتنی

کنند، بلکه وقتی اینگونه یاری شدند، به نوبة کردن محدود نمیهای جوان، خود را صرفاً به دریافتترتیب، خانواده

ای از اند، سرچشمهها که دیرزمانی است برپا شدهشان، برای دیگر خانوادهد، از راهِ گواهیِ زندگی و مشارکتِ عملیخو

 غنا خواهند شد.

های جوان، باید توجهی خاص به یاریِ آنان داشته باشد تا آنان کلیسا در مراقبتِ شبانیِ خود از خانواده

به مشارکت و خدمت به زندگی، مسئوالنه زیست کنند. کلیسا همچنین باید محبت ِزناشویی را در رابطه با نیازش 

ایشان را یاری کند تا صمیمیتِ زندگیِ خانه را با کارِ مشترک و سخاوتمندانة بنایِ کلیسا و جامعه، هماهنگ سازند. 

کلیسا همچنان در کنارِ  شود،آیند و یک زوج به معنایِ کامل و خاص، به خانواده تبدیل میوقتی فرزندان به دنیا می

ای از سوی خداوندِ زندگی، پذیرفته و محبت کنند، و ماند تا آنان فرزندانِ خود را همچون هدیهوالدین باقی می

 شان بپذیرند.شادمانه وظیفة خدمت به آنان در رشدِ انسانی و مسیحی

 

 

 ساختارِ مراقبتِ شبانی از خانواده (.2

 

پویایِ واقعیتِ کلیسایی است که به مأموریتِ نجاتِ خود متعهّد است. مراقبتِ شبانِی  فعّالیتِ شبانی، همواره بیانِ

کلیسا را به عنوانِ اصلِ اجرایی و کارگزارِ مسئولِ   -که شکلی ویژه و خاص از فعّالیتِ شبانی است –خانوادگی نیز 

 کند.اش عمل میخود دارد، کلیسایی که از راهِ ساختارها و کارکنان

 

 ویژه ناحیة کلیساییاجتماعِ کلیسایی و به

بخش است، در اینجا، باید از دو جنبه در نظر گرفته شود: یافته و نجاتکلیسا که همزمان اجتماعی نجات (.11

آید، که خود از نظرِ خدمتِ شبانی به نشین آشکار شده و به عمل در میجهانی و خاص. جنبة دوم در اجتماعِ اسقف

 ای برخوردار است.شود، که در آن ناحیةکلیسایی از اهمیتِ ویژهتر تقسیم میاجتماعاتِ کوچ

شود، بلکه آن را ضمانت مشارکت با کلیسای جهانی، نه تنها مانعِ جوهر و اصالتِ کلیساهایِ خاصِ گوناگونِ نمی

مراقبتِ شبانی از خانواده، ترین و مؤثرترین موضوعاتِ عملکرد، برای اجرای بخشد. اینها، ضروریکرده و ترقّی می

تر نشین، باید به شکلی سرزندهمانند. به این معنی، هر کلیسایِ محلّی، و به عبارتِ دقیقتر، هر اجتماعِ اسقفباقی می

ای برای کند، آگاه باشد. هر برنامهاز فیض و مسئولیتی که از سویِ خداوند، برای پیشبُردِ مراقبتِ خانواده دریافت می

 یافتة شبانی در هر سطحی، هرگز نباید از توجه به مراقبتِ شبانی از خانواده غافل باشد. مانکارِ ساز
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خواهند درگیرِ این گونه از کارِ رسولی باشند، باید در همچنین، اهمیتِ آمادگیِ مناسبِ تمامیِ کسانی را که می

شان )برای این مأموریت(، باید به دهیانِ شکلپرتوِ این مسئولیت دیده شود.کشیشان و مردان و زنانِ ایماندار، از زم

تمامی و به شکلی پیشرونده، برای وظایفِ گوناگون، آموزش دیده، راهنمایی شوند. از میانِ ابتکارهای بسیار، 

خوشحال ام که تأسیسِ اخیرِ دانشگاهِ اسقفیِ رُم، به همراهِ مؤسسة عالیِ مطالعاتِ مشکالتِ خانواده را اعالم نمایم. 

اند. اسقفان باید در نظر بگیرند تا کشیشان، ها بنیانگذاری شده نشینین مؤسساتی، همچنین در برخی از اسقفچن

های تخصصیِ این مؤسسات شرکت کنند. هرچه بیشتر، پیش از بر عهده گرفتنِ مسئولیتِ ناحیة کلیسایی، در دوره

-ای برگزار میتِ االهیاتی و شبانی، به صورتِ دورهدهی، در مؤسساتِ عالیِ مطالعاهای شکلدر جاهای دیگر، دوره

هایی باید  تشویق و تقویت شده، به شمار آنها افزوده شود و نیز باید حتماً به رویِ مردمِ شوند. چنین پیشگامی

اده شان )پزشکی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی یا آموزشی( را برای یاریِ خانوایهای حرفهاند مهارتعادی که مایل

 گسترش دهند، باز باشند.

 

 خانواده

ها و اما بسیار ضروری است که در این زمینه، جایگاهِ یکتایی را که، با فیضِ آیینِ ازدواج، به مأموریتِ زوج (.11

های مسیحی تعلّق دارد، به رسمیت بشناسیم. این مأموریت، باید در خدمتِ بنای کلیسا، یعنی پابرکردنِ خانواده

خدا در تاریخ، قرار گیرد. این کار، همچون اطاعتی محترمانه از مسیحِ خداوند، خواسته شده است. چراکه پادشاهیِ 

او است که، با فضیلتِ این واقعیت که ازدواجِ تعمید یافتگان، تا بلندایِ یک آیین برافراشته شده است، با فرستادنِ 

سویِ بسترِ خانواده، مأموریتِ ویژة رسوالن را به خاص بهآنان همچون کارگران به تاکستانِ خود، و به طرزی بسیارِ 

 بخشد.همسرانِ مسیحی می

کنند، اعضایی که آنها نیز با تسهیمِ ها در مشارکت و همکاری با دیگر اعضای کلیسا عمل میدر این فعالیت، زوج

هایی که در آن درگیر اند عمل دهکنند. این کارِ رسولی، نخست در خانواها و خدماتِ خود برای خانواده کار میهدیه

دهیِ مسیحیِ های آن، از راهِ شکلدر همسازی با قانونِ االهی در تمامیِ جنبه خواهد کرد:  از راهِ گواهیِ زندگی

شدن برایِ زندگی، از راهِ شان برای بلوغ در ایمان، از راهِ آموزشِ پاکدامنی، از راهِ آمادهکودکان در یاری کردن

کند، از راهِ ورودِ تدریجی حفظِ ایشان دربرابرِ خطرهای اخالقی و ایدئولوژیکی که اغلب آنها را تهدید میهشیاری در 

و مسئوالنه به اجتماعِ کلیسایی و مَدَنی، از راهِ یاری و نصحیت در در انتخابِ شغل، از راهِ یاریِ دوسویه میانِ اعضای 

و غیره. کارِ رسولیِ خانواده، همچنین از راهِ انجامِ نیکوکاریِ مادی و خانواده برای رشدِ انسانی و مسیحی با یکدیگر، 

شود، یعنی: فقیران، ویژه آنانکه بیشتر نیازمندِ  یاری و پشتیبانی اند، گسترده میها، بهمعنوی برای دیگر خانوده

رده، و زنانِ بارداری که در شرایطِ ها، همسرانِ رها شده، مادرانِ ازدواج نکبیماران، سالمندان، ناتوانان، یتیمان، بیوه

 شوند تا به سقطِ جنین متوسل شوند و نظایرِ اینها. سخت وسوسه می
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 هاها برای خانوادهانجمنِ خانواده

هنوز در کلیسا، که مسئولِ مراقبتِ شبانیِ خانوده است، باید به گروههای مختلفی از اعضا اشاره کرد که در  (.12

شود. بنابراین، فرد باید اجتماعاتِ گوناگونِ مسیحی را ای بیان شده و زیسته میهآنها رازِ کلیسای مسیح تا انداز

شماری که از راههای گوناگون و به دالیلِ های بیاگون و جُنبشهای گونبازشناخته و از آنها بهره ببرد، یعنی گروه

 مختلف و در سطوحِ متفاوت، درگیرِ مراقبتِ شبانی از خانواده اند.

دهی و رسالتی را صریحاً به به این دلیل، شورایِ کلیسایی، همیاریِ مفیدِ برآمده از چنین مؤسساتِ معنوی، شکل

هد بود تا: در میانِ ایمانداران، حسِ سرزندة همبستگی را پرورش دهند، تا رسمیت شناخته است. وظیفة آنها خوا

ها را با ارزشهای مسیحی شکل دهند و نه با شیوة زندگیِ ملهم از انجیل و ایمانِ کلیسا را ترویج کنند، تا وجدان

گشودگی، در حقّ یکدیگر  معیارِ باورِ عمومی؛ وظیفة آنان همچنین آن است که به مردم انگیزه بدهند تا با روحی از

ها و دیگران نیکوکاری کنند، کاری که خانوادة مسیحی را به سرچشمة نور و خمیرمایه راستین برای دیگر خانواده

 کند.  تبدیل می

ای از خیرِ مشترک، در تمامیِ سطوح، فعّاالنه، در های مسیحی با حسّ زندههمچنین پسندیده است که، خانوده

کنند: برای هایی کار میها در چنین زمینهیرِکلیسایی نیز درگیر شوند. برخی از این انجمنهای غدیگر انجمن

نگهداری، انتقال و محافظت از ارزشهایِ درستِ اخالقی و فرهنگیِ مردم، پرورشِ آدمی، مراقبتِ پزشکی، قانونی و 

بارزه با تمامیِ آنچه به شأنِ آنان آسیب سال، پیشرفتِ درستِ زنان و ممحافظتِ اجتماعی از مادران و کودکانِ خُرد

زند، افزایشِ همبستگیِ دوسویه، )افزایشِ( دانشِ مشکالتِ مربوط به تنظیمِ خانواده، در تطابق با روشهای طبیعیِ می

 کنند:تر تالش میتر و انسانیهماهنگ با شأنِ انسانی و آموزة کلیسا. دیگر نهادها در راستایِ ساختنِ جهانی عادالنه

برایِ پیشبُردِ قوانینِ عادالنه، به سودِ نظمِ اجتماعیِ درست، با احترامِ کامل به شأن و هر آزادیِ برحقِ فرد و خانواده، 

المللی؛ برای همکاری با مدارس و دیگر مؤسساتی که آموزشِ کودکان را کامل هم در سطحِ ملّی و هم در سطحِ بین

 کنند و نظایر اینها.می
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 کارگزارانِ مراقبتِ شبانی از خانواده(. 3

 

دهندة مراقبتِ شبانیِ از خانواده است، باید به دیگر درست به اندازة خودِ خانواده که، هم موضوعِ انجام و هم انجام

 کارگزارانِ اصلی در این بخشِ خاص اشاره کرد.

 

 

 اسقفان و کشیشان

در ناحیة کلیسایی، اسقف است. به عنوانِ پدر و شبان، او  نخستین فردِ مسئولِ مراقبتِ شبانی از خانواده،(. 13

باید در انجامِ این بخش از مراقبتِ شبانی که آشکارا در اولویت است، دقتی خاص بنماید. او باید شخصاً تمایل، 

ا و تمامیِ همراقبت، وقت، نیروی انسانی و منابعی را وقفِ این کار کند، اما بیش از همه، پشتیبانیِ فردی از خانواده

کنند، ضروری است. مراقبتِ خاصِ او آنان که در تشکیالتِ اسقفیِ گوناگون، او را در مراقبتِ شبانیِ خانواده یاری می

کند. برپاییِ شورایِ راستین تبدیل می "نشینِخانوادة اسقف "نشین را به هرچه بیشتر به یک است که یک اسقف

ای باشد از اهمیتی که من به مراقبتِ شبانی از پرتوِ این نور نگریست : که نشانهاسقفان برایِ خانواده را باید در 

 دهم، و همزمان برای آنکه ابزاری مؤثر باشد در یاری و پیشبُردِ آن در تمامیِ سطوح.خانواده در جهان می

سایی صریحاً بین چنان که شورایِ کلی -اسقفان خود را به ویژه در دسترسِ کشیشان قرار دهند که وظیفة آنان

شاملِ بخشی ویژه از مأموریتِ کلیسا دربارة ازدواج و خانواده است. این دربارة شمّاسان، که ممکن است  -کرده است

 این بخشِ کارِ شبانی به ایشان سپرده شود، نیز درست است.

شود. ی نیز مربوط میاین مسئولیت، نه تنها به مسائلِ اخالقی و عبادی بلکه همچنین به مسائلِ فردی و اجتماع

-هایش یاری کنند، از اعضایش مراقبت کرده، و به آنان کمک کنند تا زندگیآنان باید خانواده را در مشکالت و رنج

نیست اگر اشاره شود که اگر این مأموریت با بصیرت و روحِ راستینِ رسولی  شان را در پرتوِ انجیل بنگرند. زیاده

 کند.رسالتِ خود، از راهِ انجام این مأموریت، انرژیِ روحانی و دلگرمی دریافت می انجام شود، خدمتِ کلیسا برای

ها، با کنند، باید در برابرِ خانودهکشیشان و شمّاسان، وقتی برای این مأموریت، آمادگیِ دقیق و جدّی دریافت می

ن پدران، برادران، شبانان و آموزگاران وقفه همچوگریِ آنان با نورِ حقیقت بیوسیلة فیض و روشنکردنِ آنان بهیاری

رفتار کنند. بنابراین، تعلیم و نصیحتِ آنان همواره باید در هماهنگیِ کامل با مرجعِ رسمیِ تعلیمِ کلیسا باشد، به 

روشی که مردمانِ خدا را در کسبِ معنایِ درستِ ایمان یاری کند، معنایی که بتواند پس از آن، در زندگیِ عملی به 

سازد تا برای کسبِ اتّحاد در قضاوت ای به مرجعِ رسمیِ تعلیم، کشیشان را قادر میوَد. همچنین، این وفاداریکار رَ 

 تالش کنند، تا از پریشان کردنِ وجدانِ ایمانداران بپرهیزند.

گواهیِ کنند: مردمانِ عادی، از راهِ در کلیسا، شبانان و مردمانِ عادی در مأموریتِ پیامبرانة مسیح شرکت می

 کنند؛ شبانان با تشخیصِ آنکه چه چیز در این گواهی،شان چنین میشان و زندگیِ مسیحیدادن بر ایمان با سخن

دهند. خانواده نیز به عنوانِ بیانگرِ ایمانِ ناب است و چه چیز کمتر با نورِ ایمان هماهنگ است، این کار را انجام می
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-کند. بنابراین، گفتگویی میانِ شبانان و خانوادهژه و گواهیِ ایمان، چنین مییک اجتماعِ مسیحی، از راهِ مشارکتِ وی

توانند در این گفتگو، با توضیح دادنِ دقیقِ محتوایِ دانان و متخصصانِ مسائلِ خانواده، میشود. االهیها نیز آغاز می

این شکل، آموزة مرجعِ تعلیمِ کلیسا  مرجعِ تعلیمِ کلیسا و مضمونِ تجربة زندگیِ خانوادگی، کمکی عظیمی باشند. به

شود. اما یادآوریِ این نکته مفید است که معیارِ بهتر درک شده و راه به سویِ گسترشِ پیشروندة آن، گشوده می

به سلسله مراتبِ تعلیمِ کلیسا تعلق دارد. روشن  -همچنین دربارة مسائلِ خانوادگی -مستقیم و واجبِ تعلیمِ ایمان

دانان، متخصصانِ مسائلِ خانواده و مرجعِ رسمیِ تعلیمِ کلیسایی، کمکِ شایانی به ابطِ میانِ  االهیشدنِ تعریفِ رو

 کند. می -در مرزهای ایمان -باوریِ درستدرکِ ایمان و پیشبُردِ کِثرت

 

 

 هاراهبان و راهبه

توانند به رسالتِ خانوادة اند، میها و آنان که خود را به خدا اختصاص دادهکمکی که راهبان و راهبه (.14

تا  "یابد. به سببِ این وقف: مسیحی بنمایند، عموماً بیانِ نخست، بنیادین و اصیلِ خود را در وقفِ ایشان به خدا می

تمامیِ راهبانِ وفادارِ مسیح، آن ازدواجِ شگفت را که به وسیلة خدا انجام شده و در عصرِ آینده تماماً آشکار خواهد 

و آنان شاهدانِ آن محبتِ  "د، ازدواجی که در آن کلیسا، مسیح را به عنوانِ تنها همسرِ خویش داردشد به یادآورن

کند تا خود را  ، و آنان را هرچه بیشتر آماده میاند، که از راهِ پاکدامنی برای پادشاهیِ آسمان پذیرفته شدهجهانی

 سخاوتمندانه وقفِ خدمتِ خدا و کارِ رسولی کنند.

ها و اعضایِ نهادهای غیرِدینی و دیگر موسساتِ جویای کمالِ انسانی، چه این امکان برای راهبان و راهبهبنابراین 

ای به ویژه ها را گسترش دهند، با داشتنِ توجهشان به خانوادهبه شکلِ گروهی و چه فردی، وجود دارد که خدمت

 ناتوان باشند. کودکان، مخصوصاً اگر آنها رهاشده، ناخواسته، یتیم، فقیر و 

توانند روابطی محترمانه و ها رفته، از بیماران نگهداری کنند؛ میتوانند به مالقاتِ خانوادهآنان همچنین می

هایی که تنها پدر یا تنها مادر دارند یا در سختی اند و یا از هم جدا شده اند، پرورش بدهند؛ آمیز را، با خانوادهمحبت

مادریِ مسئوالنه آموزش و مشاوره -ها برای انجامِ یک پدرجوانان برای ازدواج و یاریِ زوج توانند در آمادگیِ آنان می

ها توانند، درِ خانة خود را برایِ یک یک مهمانوازیِ ساده و صمیمی باز کنند، به این شکل،  خانوادهارائه کنند؛ می

های عملیِ و تجدیدِ خاطره را بچشند، و نمونهتوانند در آنجا، احساسِ حضورِ خدا را بیابند و طعمی از نیایش می

 شوند. هایی را ببینند که در محبت و شادیِ برادرانه، همچون اعضای خانوادة بزرگترِ خدا، زیسته میزندگی

خطاب به مدیرانِ  -همواره با احترامِ ذاتی برایِ موهبتِ درخور و اصیلِ هرکدام –ترین نصیحت رامایل ام مصرانه

ه باشم تا رسالتِ خانواده را یکی از نخستین وظایف بدانند، که با وضعیتِ کنونیِ جهان، حتی مهمتر نیز دیرها داشت

 شده است.  
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 متخصصانِ غیرِ روحانی

ها، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، مشاوران(، چه همچون اعضایِ متخصصانِ غیرروحانی )پزشکان، وکیل (.12

شان در زمینة روشنگری، دادنِ پیشنهاد، راهنمایی و توانند با ارائة همیاریمی ها و چه به صورتِ فردی،انجمن

ها بکنند. سخنی را که من خطاب به کُنفدراسیونِ دفاترِ مشاورِ خانوادة ای به خانوادهپشتیبانی، کمکِ شایانِ توجه

ا آن چیزی است که شایستة عنوانِ تعهدِ شم "کار رَوَد: تواند در موردِ این افراد بهمسیحی، گفتم، به خوبی می

کند بسیار شریف و نتایج ناشی از آنها برای خیرِ جامعه و خودِ اجتماعِ هایی که دنبال میمأموریت است، هدف

اید، تأثیری دارد کننده اند ... . تمامیِ آنچه شما در پشتیبانیِ خانواده موفق به انجامِ آن شدهمسیحی، بسیار تعیین

دِ آن فراتر خواهد رفت و به مردمانِ دیگر نیز خواهد رسید و بر جامعه تأثیر خواهد گذاشت. آیندة که از حوزة خو

 "گذرد.جهان و کلیسا از خانواده می

 

 

 کنندگانِ ارتباطاتِ اجتماعیکارگزاران و دریافت

وسایلِ ارتباط  طلبد. به خوبی روشن است کهاین مقولة مهم از زندگیِ مُدرن، بحثِ درخورِ خود را می (.12

های آنانی که از آن استفاده های اخالقی و مذهبی، بر ذهنهای عاطفی و عقالنی و نیز بر جنبهدر جنبه "جمعی 

توانند، تأثیری مفید، بر زندگی ویژه در موردِ جوانان. بنابراین آنان میبه "گذارندکنند، اغلب تأثیری ژرف برجا میمی

آنها  "توان انکارشان کرد.ها و خطرهایی دارند که نمیدام "فرزندان بگذارند، اما همزمان و عاداتِ خانواده و آموزشِ 

مند، چنانکه شوربختانه در کشورهای گوناگونِ جهان گهگاه هوشمندانه و نظام –ای شوند توانند وسیلههمچنین می

زندگی، خانواده، مذهب و اخالق و نیز افکن و راههای نادرستِ نگرش به های تفرقهبرایِ ایدئولوژی -دهدروی می

 رفتاری که برای شأنِ و مقصدِ راستینِ آدمی احترامی قائل نیست.

اغلب سبب  -ترهای صنعتیبه ویژه در ملت -شیوة مُدرنِ زندگی "این خطر، بیش از همه واقعی است چراکه : 

رفتن از این وظیفه، با حضور تلویزیون و  طفره شان در آموزشِ فرزندان را رها کنند.ها مسئولیتشود که خانوادهمی

در  "کنند.شود و به این ترتیب، آنان وقت و انرژیِ کودکان را اشغال میبرخی مطبوعات در خانه، برای آنها آسان می

و  وجود داشته،  "کنندهای انبوه به آنان تحمیل میوظیفة ... محافظتِ جوانان در برابرِ خشونتی که رسانه "نتیجه 

شان در جستجوی ها همچنین باید، برای فرزندانباید استفاده از رسانه در خانواده، به دقت تنظیم شود. خانواده

تا اوقاتِ فراقتِ جوانان را  "دهنده باشند، تر، مفیدتر و از نظرِ جسمی و اخالقی و معنوی شکلهای سالمسرگرمی

 "نان را هدایت کنند.برداری کرده و انرژیِ آپرورش داده، از آن بهره

دهیِ افزون بر این، از آنجا که وسایلِ ارتباط جمعی، مانندِ مدرسه و محیط، اغلب تأثیریِ شایانِ توجه بر شکل

کننده، باید استفادة مناسب، انتقادی، هشیارانه، و محتاطانة فرزندان از رسانه کودکان دارند، والدین به عنوانِ دریافت

ها چه تأثیری بر فرزندانِ  آنها دارند و با کنترلِ استفاده از رسانه، به این منظور اینکه رسانه را تضمین کنند، با کشفِ



62 
 

که وجدانِ کودکان را تربیت کنند، تا قضاوتی آرام و عینی داشته باشند، که بعد آنها را به سویِ انتخاب یا رَدکردنِ 

 کند.های موجود راهنمایی میبرنامه

مین تعهّد، تالش خواهند کرد تا با تماس با آنانی که مسئولِ مراحلِ مختلفِ تولید تا پخش پدر و مادر نیز با ه

ها تأثیر بگذارند. به این ترتیب، آنان مطمئن خواهند شد که ارزشهای سازیِ برنامهها اند، بر انتخاب و آمادهبرنامه

موردِ انکار و هجومِ عمدی قرار نخواهند گرفت. دهند، بنیادینِ انسانی که بخشی از خیرِ راستینِ جامعه را شکل می

های مناسبِ آنها حلکنندکه در روشنیِ راستین، مشکالتِ خانواده و راههایی تضمین میآنان همچنین، پخشِ برنامه

ا گان باید نیازهای خانواده رکنندهتهیه "کنند. همتایِ محترمِ پیشین من، پُل ششم در این باره نوشت: را ارائه می

بشناسند و به آنها احترام بگذارند و این گهگاهِ نیازمندِ شهامتِ راستین، و همواره نیازمندِ احساسِ مسئولیتِ باالیی 

چیزی که ممکن است به وجود، پایداری، توازن و شادمانیِ خانواده رود تا از هر آناست. در واقع از آنان انتظار می

پرستی یا خشونت، دفاع از جدایی یا یعنی شهوت -ه ارزشِ بنیادینِ خانوادهای بآسیب برساند، دوری کنند. هر حمله

 "ای است به خیرِ راستینِ آدمی.حمله -اجتماعی در میانِ جوانانرفتارهای ضد

به میزانِ شایانِ توجهی نیاز دارند تا بر نیّتِ خوب،  "ها خودِ من در فرصتی مشابه، اشاره کردم که خانواده

نویسان، کنندگان، کارگردانان، نمایشنامهناشران، نویسندگان، تهیه -پذیریِ کارکنانِ رسانهسئولیتدرستی و حسِ م

تکیة کنند. بنابراین وظیفة کلیسا همچنین آن است که توجه خود را وقفِ هر یک  "-خبرنگاران، مفسّران و بازیگران

کنند و استعدادِ الزم را دارند را تشویق و احساس میهایی که این فراخوان را از این موارد کند، و همزمان، کاتولیک

 پشتیبانی کند تا این کارِ حساس را بر عهده گیرند.

 

 

 

 مراقبتِ شبانی از خانواده در مواردِ دشوار (.4

 

 شرایطِ خاص

موردِ گیری از شبانِ نیکو، در تر، با سرمشقتر و محتاطانهتر، هوشمندانهیک تعهّدِ شبانیِ سخاوتمندانه (.11

هایی نیاز است که اغلب نه از رویِ خواستِ خود و به خاطرِ فشارهای گوناگون، خود را در شرایطِ دشوارِ خانواده

 بینند.عینی می

به گروههای خاصی ضروری است، گروهایی که نه تنها نیازمندِ یاری بلکه نیازمندِ کارِ  از این منظر، توجه ویژه

رویِ ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و قانونی اند، به این منظور که موانعِ نیازهای آنان تا  تر، بر باورِ عمومی و برقاطع

 جایِ ممکن، از پیشِ رو برداشته شوند.

ی هاهایِ کسانی که ناگزیر اند برای دورههای کارگرانِ مهاجر، خانوادهبرای نمونه، از این دسته اند: خانواده

های کسانی دِ اعضای نیروهای مسلّح، ملوانان و آنانکه چنین مشاغلی دارند؛ خانوادهطوالنی از خانه دور باشند، مانن
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برند و به معنای کلمه هایی که در شهرهای بزرگ به سر میکه در زندان اند، پناهندگان و تبعیدشدگان، خانواده

که فرزندانِ ناتوان و یا معتاد به مواد هایی والد؛ خانوادههای ناقص یا تکخانمان، خانوادههای بیمطرود اند؛ خانواده

کن شده اند یا در خطرِ هایی که از محیطِ فرهنگی و اجتماعیِ خود ریشهها؛  خانوادههای الکلیمخدّر دارند؛ خانواده

توانند با ناحیة هایی که نمیهایی که از نظرِ ایدئولوژیکی جدا شده اند؛ خانوادهاز دست دادنِ آن اند، خانواده

کنند؛ شان، خشونت و یا بدرفتاری را تجربه میهایی که به سببِ ایمانیسایی تماسِ نزدیک داشته باشند؛ خانوادهکل

 های نوجوان )زیر بیست سال(؛ سالمندان، که اغلب ناچار اند به تنهایی، با وسایلِ ناکافی معاش، به سر ببرند.زوج

ارگرانِ مزرعه، باید بتوانند هرجا که هستند، در کلیسا وطنی های مهاجران، به ویژه کارگرانِ یَدی و کخانواده

زند. تا جایِ ممکن ای است که از طبیعتِ کلیسا، به عنوانِ نشانة یگانگی در گوناگونی، جوانه میبیابند. این وظیفه

تا از وجدانِ  باید کشیشی از سنت، فرهنگ و زبانِ خودِ این افراد از آنان نگهداری کند. همچنین وظیفة کلیسا است

عمومی و تمامِ مسئوالن زندگیِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درخواست کند تا کارگران در ناحیه و سرزمینِ 

هاشان هرچه زودتر به هم بپیوندند، در هویّتِ خودشان کار پیدا کنند و دستمزدِ منصفانه دریافت نمایند، خانواده

شان، فرصتِ آموختنِ حرفه و ر با دیگران داشته باشند، و تا فرزندانفرهنگیِ خودشان محترم باشند و جایگاهی براب

 پرداختن به آن و همچنین فرصتِ مالکیّتِ زمینِ موردِ نیاز برای کار و زندگی را داشته باشند.

شبانیِ اند. در این موارد، مراقبتِ ای است که از نظرِ ایدئولوژیکی از هم جدا شدهیک مشکلِ دیگر، مشکلِ خانواده

شان تقویت ویژه الزم است. نخست الزم است که تماسِ شخصیِ مالیمی برقرار شود. اعضای ایماندار باید در ایمان

 پشتیبانی شوند.  شده، در زندگیِ مسیحی

گرچه طرفِ وفادار به ایمانِ کاتولیکی نباید کنار برود، اما گفتگو با طرفِ دیگر را باید همواره زنده نگه داشت. 

ت و احترام بایدآزادنه ابراز شوند، با امیدِ استوار به اینکه یگانگی حاصل خواهد شد. همچنین بسیاری از مسائل محب

توانند انگیزة اند میهایی که با ایمان بیگانهبه روابطِ میانِ فرزندان و والدین بستگی دارد. افزون بر این، ایدئولوژی

 یمان و گواهی بر محبت باشند.اعضایِ ایماندارِ خانواده برای رشد در ا

دیگر شرایطِ دشواری که خانواده در آنها نیازمندِ یاریِ اجتماعِ کلیسایی و شبانان است، عبارتند از: بلوغِ جوانان، 

کند؛ شان جدا میکه ممکن است پریشان، سرکش و گهگاه طوفانی باشد؛ ازدواجِ فرزندان، که آنان را از خانواده

از سوی عزیزترین افراد؛ ترک شدن از سوی زن یا شوهر و یا مرگِ آنها، که سببِ تجربة کمبودِ درک و محبت 

شود، یا مرگِ یکی از اعضای خانواده، که هستة اصلیِ خانواده را شکسته وآنرا همسری و بیوه شدن میدردناکِ بی

 کند.عمیقاً دگرگون می

های مثبت و منفیِ آن، نادیده بگیرد. در سنینِ جنبه تواند زمانِ پیری را، با همةترتیب، کلیسا نمیبه همین

ای پاک شده و به وسیلة وفاداریِ درازمدت و ناشکسته، شریف گردیده پیری که محبتِ زناشویی به طرزِ فزاینده

مانده و مهربانی و خِرَدی که در طولِ سالیان گردآمده  تواند ژرفتر شود. فرصتِ آن هست که توانِ باقیاست، می

 شود.  ت، به شکلی تازه به دیگران پیشکشاس
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اما همچنین، بارِ تنهایی، باری که اغلب بیش از آنکه جسمی باشد، عاطفی و روانی است، نیز هست که نتیجة 

ترک شدن یا کوتاهی از سوی فرزندان و خویشاوندان است. همچنین رنجِ بیماری، از دست دادنِ تدریجیِ توان، 

یگران، غمِ سربارِ عزیزانِ خود شدن و نزدیک شدنِ پایانِ زندگی. اینها شرایطی هستند که، تحقیرِ وابسته شدن به د

های رفیعِ توان مردم را یاری کرد تا جنبهتر میاند، در آنها آسانچنان که پدرانِ شورای کلیسایی پیشنهاد کرده

های عظیمِ اُخرویِ زندگیِ که در پرتوِ واقعیت هاییمعنویتِ ازدواج و خانواده را بفهمند و در آنها زندگی کنند. جنبه

 جاوید، مُلهم از ارزشِ صلیب و رستاخیزِ مسیح، یعنی سرچشمة تقدس و شادیِ ژرفِ زندگیِ روزانه، اند.

های گوناگون، نیایش، یعنی سرچشمة نور و قوّت و خوراکِ ایمانِ مسیحی، هرگز باشدکه در تمامیِ این موقعیت

 فروگزار نشود.

 

 

 میانِ افراد با باورهای متفاوت ازدواج

ها و دیگر تعمیدیافتگان، نیازمندِ توجه خاصِ شبانی، در میانِ کاتولیک همچنین، شمارِ روزافزونِ ازدواج (.19

پرتوِ راهکارها و معیارهایِ آخرین اسنادِ کرسیِ رسولی و اسنادِ استخراج شده از سوی شورای اسقفان، است تا اجازة 

 های گوناگون، صادر شود. ها در موقعیتکارگیریِ عملیِ این راهنماییبه

توان آنها را در سه عنوان ای دارند، که میبرند، نیازهای ویژهها به سر میهایی که در این گونه ازدواجزوج

 گردآورد.

)امورِ مربوط به( ایمان و الزاماتِ نخست، باید به تکالیفِ ایمانیِ طرفِ کاتولیک توجه کرد؛ با نظر به انجامِ آزادانة 

 آیندِ آن تا حدّ ممکن، مانندِ تعمید و بارآوردنِ فرزندان در ایمانِ کاتولیکی.پی

های ذاتیِ روابطِ میانِ زن و شوهر را در ذهن آورد: این آزادی، یا با فشارِ با توجه به آزادیِ مذهبی، باید سختی

تواند ، یا با ایجادِ مانع بر سر راهِ ابرازِ آزادانة این باورها در اعمالِ مذهبی، میناروا به شریک زندگی برای تغییرِ باورش

 نقض شود.

توانند از استعدادهای خود باری پاسخگویی به افرادِ عادی، با نگاه به شکلِ عبادی و قانونی )کلیسایی( ازدواج، می

 ای استفاده کنند.های گوناگون به شکلِ گستردهنیازمندی

 سیدگی به این نیازهای ویژه، این نکات را باید در ذهن داشت:در ر

در آمادگیِ مناسب برایِ این گونه از ازدواج، به منظورِ تضمینِ درکیِ درست از آموزة کاتولیک دربارة  -

ی که ها و تکالیفِ ازدواج، باید هرگونه تالشِ منطقی را انجام داد و همچنین برای تضمینِ آنکه فشارها و موانعکیفیت

 در باال به آن اشاره شد بروز نکنند.

ای مثبت یاری بسیار مهم است که با پشتیبانیِ اجتماع، طرفِ کاتولیک در ایمان تقویت شده، و به شیوه -

شود تا در درک و به عمل درآوردنِ ایمان رشد کند، تا از راهِ زندگیِ خود و کیفیتِ محبتی که به شریکِ خود و 

 شاهدی معتبر در خانواده باشد. دهد،فرزندان نشان می
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ها و دیگر تعمیدیافتگان، سرشتِ خاصِ خود را دارد، اما آنها شاملِ عناصرِ بسیاری هستند ازدواج میانِ کاتولیک

-شان و هم برای دِینی که میتوان از آنها به خوبی استفاده کرد و آنها را پرورش داد، هم برای ارزشِ ذاتیکه می

شان بینِ(کلیسایی ادا کنند. این به ویژه هنگامی درست است که هر دو طرف، به وظایفِ مذهبیتوانند به جنبشِ )

کند برای بیانِ اتحاد در ای فراهم میها پایه و انگیزهوفادار اند. تعمیدِ مشترک و آنان و پویاییِ فیض، در این ازدواج

 حوزة ارزشهای اخالقی و معنوی.

رجسته کردنِ اهمیتِ کلیساییِ این گونه از ازدواج، که به شکلی کامل، در ایمانِ به این منظور و همچنین برای ب

شود، باید از زمانِ آغازِ آمادگی برای ازدواج و جشنِ عروسی، برایِ برقراریِ همکاریِ دو زوجِ مسیحی زیسته می

 همواره آسان نباشد. کاتولیکی میانِ خادمانِ کاتولیک و غیرِکاتولیک تالشی صورت گیرد، حتی اگر این کار

دبیرخانة "با توجه به شرکتِ طرفِ غیرِکاتولیک در اجتماعِ آیینِ سپاسگزاری، معیارهای صادر شده از سویِ 

 باید رعایت شوند. "پیشبُردِ یگانگیِ مسیحی

ها طرفِ ها و تعمیدنیافتگان رو به فزونی است. در بسیاری از این ازدواجامروزه در جهان، ازدواج میانِ کاتولیک

  Nostra aetateتعمیدنیافته، مذهبی دیگر دارد و در هماهنگی با اصولِ تدوین شده در اعالمة شورای دومِ واتیکان 

هایی، به ویژه دربارة مذاهبِ غیرِ مسیحی، باورهای او باید محترم داشته شوند. اما در بسیاری از دیگر چنین ازدواج

به هیچ مذهبی معترف نیست. در چنین مواردی نیاز است که شورای اسقفی و در جوامعِ سکوالر، طرفِ تعمیدنیافته 

تر از همه، تا حدّ اش و مهمدرآوردنِ ایمان اسقفان به طورِ فردی، مطئمن شوندکه برای طرفِ کاتولیک در به عمل

ود دارد. همچنین، های مناسب شبانی، وجامکان، برای انجامِ وظیفة تعمید و تربیتِ کاتولیکیِ فرزندان، محافظت

 اش، گواهِ اصیلِ ایمان و زندگیِ کاتولیکی باشد.طرفِ کاتولیک باید، به هرشکلِ ممکن یاری شود تا بتواند در خانواده

 

 

 های خاصِ نامعمولکار رسولی در موقعیت

شورایِ کلیسایی، با اشتیاقش برای محافظت از خانواده، نه تنها در بُعد مذهبی بلکه در تمامِ ابعادِ آن، توجه  (.18

هایی که هم به معنایِ مذهبی و هم اغلب به های خاص را از نظر دور نداشته است، موقعیتدقیق به برخی موقعیت

جة تغییراتِ سریعِ فرهنگی، با آسیبِ بزرگی که به خانواده و هایی، در نتیمعنایِ مَدَنی نامعمول اند. چنین موقعیت

 ها رو به گسترش اند.رسانند، شوربختانه، حتی در میانِ کاتولیکجامعه،که خانوده سلولِ بنیادیِ آن است، می

 

 های آزمایشیالف( ازدواج

شود، پدید خوانده می "یازدواجِ آزمایش "های نامعمول به وسیلة آن چیزی که نخستین نمونة موقعیت (.91

دادنِ ذاِت  آید، که بسیاری از افراد مایل اند به آنها ارزشِ مشخصی ببخشند. اما حتی منطقِ انسانی با نشانمی

کند که همواره و به تنهایی، موردِ ایثارِ که شأنِ آنان ایجاب می-بر روی موجوداتِ انسانی "آزمایش"ناپذیرفتنیِ 

 هایی غیرقابل قبول اند.دهد که چنین ازدواجنشان می -ان یا هر مرزِ دیگرمحبت باشند، بی مرزِ زم
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تواند چنین اتحادی را بپذیرد. چراکه، پیش از کلیسا به سهمِ خود، به دالیلِ مابعدی و اصیلِ ناشی از ایمان، نمی

وانگهی، چنین بخشیدنی، در طرحِ هر چیز، موهبتِ تن در رابطة زناشویی، نمادِ واقعیِ بخشیدنِ تمامیّتِ فرد است: 

تواند با تمامیِ حقیقت انجام شود. دوم کند، نمیخداوند، بدونِ تالقی با محبتِ نیکوکاری، که مسیح آن را عطا می

بلکه   "آزمایشی "آنکه، ازدواج میانِ دو فرد، نمادِ راستینِ یگانگیِ مسیح و کلیسا است، که نه یک یگانگیِ موقت یا 

 تواند میانِ دو فرد وجود داشته باشد.نشدنی میتا ابد وفادارانه. بنابراین تنها ازدواجی منُحلاتحادی است 

هایی چیره شد که آدمی، از کودکی، با کمکِ فیضِ مسیح و بدونِ ترس، در توان بر چنین وضعیتتنها زمانی می

ان برقرار کند. این کار، بدونِ آموزشِ ای از روی محبتِ خالص با دیگرغلبه بر شهوت تعلیم دیده باشد، و رابطه

های فردِ انسانی و راستینِ محبتِ ناب و استفادة درست از جنسیت، ممکن نیست، آموزشی که در آن، تمامیِ جنبه

 بنابراین جنبة جسمانی نیز، در پُریِ رازِ مسیح، تعریف شود.

حل، بسیار مفید خواهد اجتماعیِ آن، برای یافتنِ یک راههای روانی و های این پدیده، به همراهِ جنبهبررسیِ علّت

 بود. 

 

 ب( اتحادهای آزاد

شوند. این به معنایِ اتحادهایی است که بدونِ هیچ پیوندِ عمومیِ رسمی، چه مَدَنی چه مذهبی، برقرار می (.91

خود جلب نکند، همچنین از آن رو تواند توجهِ شبانانِ روح را به کند، نمیاین پدیده که هرچه بیشتر رواج پیدا می

 ای استوار باشد، که نتایج آنها را بتوان با عملِ مناسب محدود کرد.که ممکن است بر عواملِ بسیار گسترده

بینند، بر این ها دشوارِ اقتصادی، فرهنگی یا مذهبی، خود را ناگزیر از اتحادِ آزاد میبرخی افراد به سببِ موقعیت

گیرند، ممکن است مزایایِ هاییِ از آزار قرار میزدواجِ معمول متعهّد شوند، در معرضِ شکلاساس که اگر به یک ا

خورَد که اقتصادی را از دست بدهند و یا موردِ تبعیض واقع شوند و غیره. در دیگر موارد اما، فرد به افرادی بر می

کنند، و یا شورند و یا آن را انکار میبر ضدّ آن میجامعه، بنیادِ خانواده و نظمِ اجتماعی و سیاسی را به سُخره گرفته، 

کسانی که تنها به جستجوی لذت اند. در مرحلة بعد کسانی قرار دارند که ناآگاهی و فقرِ شدید، آنها را به این 

ز ورود های واقعی، یا عدمِ بلوغِ روانی که آنان را با ترس و تردید، اها کشانده است، گهگاه به سببِ ناعدالتیموقعیت

گویند که ازدواجِ راستین و مناسب تنها پس از دارد. در برخی کشورها، رسومِ سنتی میبه یک اتحادِ قطعی باز می

 دهد.یک دورة همزیستی و تولّد نخستین فرزند روی می

آنها،  هرکدام از این عناصر، مشکالتِ سختِ شبانی را برای کلیسا در بر دارد، به سببِ پیآمدهای جدّیِ ناشی از

شود؛ محرومیت اش دیده میهم مذهبی و هم اخالقی )از دست رفتنِ معنایِ ازدواج که در پرتوِ پیمانِ خدا با مردم

از فیضِ آیینِ سپاسگزاری؛ رسواییِ بزرگ( و نیز پیآمدهای اجتماعی )ویرانیِ مفهومِ خانواده؛ تضعیفِ معنایِ وفاداری، 

 انیِ به کودکان؛ تقویتِ خودخواهی(.حتی نسبت به جامعه؛ رساندنِ آسیبِ رو

هایی و دالیلِ عملیِ آنها، به شکلِ مورِدی آشنا شبانان و جامعة کلیسایی باید هشیار باشند تا با چنین موقعیت

های درگیر داشته باشند و آنان را صبورانه روشن کنند، نیکوکارانه شوند. آنان باید تماسی مالیم و محترمانه با زوج
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ند، و شهادتِ زندگیِ مسیحی را به آنان نشان دهند، به ترتیبی که راه را برایِ آنان هموار کنند تا اصالح نمای

 موقعیت خود را تعدیل کنند. 

ای را آغاز کرد، به وسیلة پرورشِ احساسِ اما بیش از هر چیز، در راستای پیشگیری از این کار، باید مبارزه

هبیِ جوانان، با آموزشِ شرایط و ساختارهای این وفاداری به آنان؛که بدونِ آن وفاداری در سراسرِ تربیتِ اخالقی و مذ

هیچ آزادیِ راستینی وجود ندارد؛ آنان باید یاری شوند تا به بلوغِ روحانی برسند، و بتوانند واقعیتِ سرشارِ انسانی و 

 بخش درک کنند.آسمانیِ ازدواج را به عنوانِ یک آیینِ فیضِ 

ها که جامعه را از نین باید به مقاماتِ دولتی نزدیک شوند، باشد که آنان در برابر این گرایشمردمانِ خدا همچ 

رساند، ایستادگی کنند و آنان  باید مطمئن شوند که نظرِ هم گسسته و به شأن، امنیت و رفاهِ شهروندان آسیب می

. و از آنجا که در بسیاری از مناطق، به سببِ فقرِ انجامداعتبارکردنِ اهمیتِ رسمیِ ازدواج و خانواده، نمیعموم، به کم

توانند به طرزی مناسب ازدواج کنند، شدیدِ ناشی ساختارهای ناعادالنه یا ناکافیِ اقتصادی و اجتماعی، جوانان نمی

کنند،  های اجتماعی و سیاسی، از ازدواجِ قانونی پشتیبانیای از مداخلهوسیلة رشتهجامعه و مقاماتِ مسئول باید به

 هایی برایِ تضمینِ دستمزدِ خانواده، فراهم کردنِ خانة شایستة خانواده، و آفریدنِ فرصتِ کار و زندگی. مداخله

 

 هاپ( ازدواجِ مَدَنیِ کاتولیک

دهند یک هایی موجود است که یا به دالیلِ ایدئولوژیکی یا عملی، ترجیح میمواردِ روزافزونی از کاتولیک (.92

اندازند. موقعیتِ آنان را به کم به تعویق میصرفاً مَدَنی انجام دهند، و ازدواجِ مذهبی را انکار کرده یا دستِ ازدواجِ 

کنند، ربط توان به هیچ وجه، به موقعیتِ کسانی که به سادگی بدونِ هیچ قید و بندی با هم زندگی مییقین، نمی

ک وضعیتِ پایدار و تعریف شده از زندگی وجود دارد، گرچه که کم تعهّدی قطعی به یداد. چراکه در این مورد، دستِ

-ها با طلبِ بازشناسیِ پیوندشوند هست. این زوجامکانِ جدایی در آینده، اغلب در ذهنِ آنانکه واردِ ازدواجِ مَدَنی می

آن نیز آماده اند. با این تنها برایِ پذیرفتنِ مزایا، بلکه برای قبولِ تکالیفِ دهند که نهشان از سویِ دولت، نشان می

 وجود، حتی این وضعیت نیز از سوی کلیسا پذیرفتنی نیست.

شان را دریابند هدفِ کارِ شبانی، این خواهد بود که سبب شود، آنان انسجامِ موجود میانِ انتخابِ زندگی و ایمان

را در پرتوِ اصولِ مسیحی تعدیل کنند. ها انجام دهد تا آنان موقعیتِ خود و آنچه در توان دارد برای ترغیبِ این زوج

کنند، کنند و آنان را به زندگیِ اجتماعاتِ محترم وارد میکشیشان همچنان که با محبتی عظیم با آنان رفتار می

 توانند آنان را در آیینِ سپاسگزاری بپذیرند.متأسفانه نمی

 

 گرفته که از دوباره ازدواج نکرده اندت( افرادِ جداشده یا طالق

های معتبر شود. اینها شاملِ کمبودِ ناپذیرِ ازدواجدالیلِ گوناگونی ممکن است سببِ فروپاشیِ اغلب جبران (.93

فردی است. به وضوح، جدایی باید  آخرین ملجا باشد، پس از آنکه درکِ دوسویه، و ناتوانی در ورود به روابطِ میان

 نتیجه ماند.تمامیِ تالشهایِ معقول بی
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تقصیر اند. اجتماعِ ویژه وقتی آنان طرفِ بیهای جدا شده است، بهها، بهرة زوجایی و دیگر سختیاغلب، تنه

کلیسایی باید چنین مردمانی را بیش از همیشه پشتیبانی کند. باید به آنان، )احساسِ( احترام، همبستگی، درک و 

دشوارشان حفظ کنند؛ و باید آنان را یاری کند تا شان را حتی با وضعیتِ کمک عملی بدهد، تا آنان بتوانند وفاداری

نیاز به بخشیدن را که ذاتیِ محبتِ مسیحی است، پرورش دهند و آماده باشند تا احتماالً به زندگیِ خانوادگیِ 

 شان بازگردند.پیشین

گیر شدن در یک اتحاد نشدنی است، از درکه طالق گرفته اند، اما با آگاهی از آنکه پیوندِ ازدواجِ معتبر، مُنحلآنان

های زندگیِ مسیحی کرده اند، نیز تازه خودداری کرده اند و خود را تنها وقفِ انجامِ وظایفِ خانوادگی و مسئولیت

وضعیتی مشابه دارند. در چنین مواردی، سرمشقِ وفاداری و ثباتِ مسیحیِ آنان، به عنوانِ گواه، در برابرِ کلیسا و 

ممانعتی در پذیرش این افراد در  ند. در اینجا، ارائة محبت و یاریِ پیوسته، بدونِ هیچکجهان، ارزشی خاص پیدا می

 تر است.ها، از سوی کلیسا حتی ضروریآیین

 

 اندگرفتگانی که از نو ازدواج کردهج( طالق

واردِ اتحادی دهد که افرادی که طالق گرفته اند، عموماً تمایل دارند، که متأسفانه، تجربة روزانه نشان می  94

ها نیز تازه بشوند، آشکارا نه با آیینِ مذهبیِ کاتولیک. از آنجا که این شرّی است که مانندِ دیگران دامنگیرِ کاتولیک

درنگ با مسأله برخورد شود. پدرانِ شورای کلیسایی، به شدّت در این زمینه مطالعه شده است، باید با وضوح و بی

 اند. کرده

تواند آنان را که ویژه تعمیدیافتگان بناشده است، نمیرساندنِ تمامیِ مردمان و به-رستگاریکلیسا که برای به 

شان رها کند. بنابراین اند را در شیوة خودپیشتر در ازدواجِ آیینی پیوند یافته اند و مبادرت به ازدواجِ دوم کرده

 کند.ناپذیر تالش میبه شکلی خستگیکلیسا، برای آنکه اسبابِ رستگاری را در اختیارِ ایشان بگذارد، 

ها را به دقت تشخیص دهند. در حقیقت تفاوتی دارند وضعیت شبانان، به خاطرِ حقیقت، باید بدانند که وظیفه

اند، و آنانکه منصفانه ترک شدهشان را حفظ کنند و نااند تا ازدواجِ نخستهست میانِ آنانی که صمیمانه تالش کرده

کردنِ فرزندان، اند. سرانجام، آنانکه به خاطرِ بزرگشان یک ازدواجِ معتبرِ شرعی را ویران کردهزرگبه سببِ خطایِ ب

-شان که به شکلِ جبرانشان مطمئن است که ازدواجِ پیشینواردِ ازدواجِ دوم شده اند و آنانکه گهگاه، ذهناً، وجدان

 ناپذیری ویران شده، هرگز معتبر نبوده است.

را  گرفتهخوانم که افرادِ طالقاهِ شورای کلیسایی، جداً شبانان و تمامیِ اجتماعِ ایمانداران را فرا میمن نیز به همر

دانند، چرا که آنان به عنوانِ یاری کنند و با دقتی مشتاقانه مطمئن شوند که این افراد خود را از کلیسا جدا نمی

 کنند. توانند و باید در زندگیِ کلیسا شرکت تعمیدیافته، می

آنان باید به شنیدنِ سخنِ خدا تشویق شوند، در قربانیِ آیینِ سپاسگزاریِ او شرکت کنند، در نیایشِ پشتکار 

شان را در های اجتماعی برای )برقراری( عدالت شرکت کنند، فرزندانداشته باشند، در کارهای خیریه و در تالش

آنرا انجام دهند و به این ترتیب، روز به روز، فیضِ خدا را  ایمانِ مسیحی بارآورند، روحِ توبه را پرورش دهند و
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بطلبند. باشد که کلیسا برای آنان نیایش کند، آنان را تشویق کند و خود را )به ایشان همچون( مادری بخشنده 

 نشان دهد، و به این ترتیب آنان را در ایمان و امید استوار سازد.

اند، در آیینِ سپاسگزاری، ای که از نو ازدواج کردهگرفتهرفتنِ افرادِ طالقبه هر روی، کلیسا رَویة خود را در نپذی

توانند در آن آیین پذیرفته شوند، چراکه وضعیت ای که براساسِ متونِ مقدس است. آنان نمیکند، رَویهباز تأیید می

-سگزاری،  معنا شده، به اجرا در میشان، عیناً با اتحادِ محبتِ میانِ مسیح و کلیسا که در آیینِ سپاو شرایطِ زندگی

-آید، در تناقض است. درکنارِ این، یک دلیلِ خاصِ شبانی نیز هست: اگر این افراد در آیینِ سپاسگزاری پذیرفته می

 شدند.شدند، آنگاه ایمانداران دچارِ اشتباه و سردرگمی در آموزة کلیسا دربارة ناگسستنی بودنِ ازدواج می

تواند به آنانی عطا شود که، با پشیمانی از گشاید، تنها میکه راهِ آیینِ سپاسگزاری را میآشتی در آیینِ توبه 

ای از زندگی را در پیش گیرند که دیگر با شکستنِ نشانة پیمان و وفادری به مسیح، صمیمانه آماده اند تا شیوه

وقتی زن و مردی  به دالیلی جدی، ناگسستنی بودنِ ازدواج در تناقض نباشد. این در عمل به آن معنی است، که 

باید وظیفة پرهیزگاریِ کامل را بر  "جا بیآورند، آنان ماندن، را به-توانند تکلیفِ جدانظیرِ بزرگ کردنِ فرزندان، نمی

 "دوش بگیرند، یعنی، از انجامِ اعمالِ زناشویی خودداری کنند.

های آنان، و همچنین به اجتماعِ ایمانداران، به هیچ انوادهها و خبه همین شکل، احترام به برگزاریِ ازدواج، به زوج

ای که دوباره ازدواج گرفتهدهد، که به هیچ دلیل و دستاویزی حتی با ذاتِ شبانی، برای افرادِ طالقشبانی اجازه نمی

یجاد خواهد کرد، کنند، مراسم برگزار کند. چنین مراسمی، گمانِ برگزارشدنِ دوبارة یک ازدواجِ رسمیِ معتبر را امی

 اندازد. ناپذیریِ ازدواجِ منعقد شده به اشتباه میو به این ترتیب، مردم را دربارة اعتبارِ انحالل

کند. همزمان، برایِ این فرزندانِ خود با عمل به این شیوه، کلیسا، وفاداریِ خود به مسیح و حقیقتِ او را اعالم می

 ژه آنان که نه به سببِ خطایِ خود، از سویِ شریکِ قانونیِ خود ترک شده اند.ویدهد، بهرا نگرانیِ مادرانه نشان می

برند، کلیسا با اطمینانِ استوار، باور دارد که آنان که فرمانِ خدا را انکار کرده و همچنان در این وضعیت به سر می

ط برآنکه در نیایش و توبه و قادر خواهند بود، از سویِ خداوند فیضِ تحوّل و رستگاری را دریافت نمایند، مشرو

 محبت پشتکار داشته باشند.

 

 

 ای ندارندآنانکه که خانواده

-ای دیگر از افراد بیافزایم، آنانی که به سببِ شرایطیِ عینی که در آن به سر میام کالمی، برای دستهمایل (.92

قلبِ مسیح نزدیک و شایستة ، من ایشان را به طرزی خاص به  -و اغلب مخالفِ خواستِ خودشان است-برند 

 بینم.مهربانی و دقتِ فعاالنة کلیسا و شبانان می

توانند مدعیّ عضویتِ جایی باشند که به معنای کلمه در جهان مردمانِ بیشماری هستند، که به هیچ عنوان نمی

-بندی، بی-و-قید، که بیبرندهای بزرگی از انسانیت در شرایطِ فقرِ شدید به سر میبتوان آن را خانواده نامید. بخش

خانمانی، ذاتِ نامعمول و ناپایداریِ روابط و کمبودِ شدیدِ آموزش، در عمل صحبت از خانوادة راستین را ناممکن 
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، برای تمامیِ "مژدة خانواده "کند. دیگرانی هستندکه به دالیلِ گوناگون در جهان رها شده اند. و با این وجود، می

 این افراد وجود دارد.

برند، از نیاز فوری به کارِ شجاعانه، برای یافتنِ راهِ حل، پیشتر، از جانبِ آنانی که در فقرِ شدید به سر می من

ام؛ حتی از راهِ حلی در سطحِ سیاسی، که کمک به آنان و غلبه بر این شرایطِ پستِ ناانسانی را ممکن سخن گفته

 خواهد کرد.

های آنان، به طرزی اما به سببِ جایگاهِ مقاماتِ مسئول و مسئولیتای است از آنِ تمامیِ جامعه، این وظیفه

 ها قرار دارد، که باید درک و ارادة عظیمی برای یاری از خود نشان دهند.خاص در برابرِ ایشان و همچنین خانواده

هرچه بیشتر برای آنان که از خانوادة طبیعی برخوردار نیستند، درهایِ خانوادة بزرگی که کلیسا است باید 

-های اساسیِ کلیسایی و در جنبشنشین و خانوادة کلیسای ناحیه، در اجتماعکلیسایی که در اسقف -گشوده باشد

ویژه خانواده نیست: کلیسا خانه و خانوادة همگان است، بهشود. هیچ کس در این جهان بیهای رسولی آشکار می

 (.29: 11اند )مت  "کشان و گرانبارانزحمت "آنانی که 

 

 

 گیرینتیجه

 گردند به سوی: هایم با تمامیِ اشتیاق باز میدر پایانِ این اندرزنامة رسولی، اندیشه (.92

 شما، ای همسران، به سوی شما ای پدران و مادرانِ خانواده؛

هستة به شما ای زنان و مردانِ جوان، سرنوشتِ آینده و امیدِ کلیسا و جهان، در آستانة هزارة سوم در گِروِ 

 مرکزیِ پویایِ خانواده است؛

هایی که به شما، برادرانِ محترم در جایگاهِ اسقفی و کشیشی، پسران و دخترانِ محبوب در زندگیِ راهبانه، روح

 دهند؛کردگان، واقعیتِ راستینِ محبت و خدا را گواهی میوقفِ خداوند شده اند، آنان که در برابرِ ازدواج

 اندیشید.صالح، که به هر دلیل به سرنوشت خانواده می به شما ای زنان و مردانِ 

 گذرد.آیندة انسانیت از راهِ خانواده می

 خواهی، برای نگهداری و پرورشِ ارزشها و الزاماتِ خانواده تالش کند.بنابراین، الزم است که هر فردِ نیک

کلیسا بخواهم. ایمان، ایشان را از طرحِ  کنم که باید در این زمینه، تالشی ویژه را از دختران و پسرانِاحساس می

کند: بنابراین، آنان برای مراقبت از واقعیتِ خانواده، در این دورانِ آزمایش و فیض، دلیلی انگیزِ خدا آگاه میشگفت

 مضاعف دارند.

 آنان باید به خانواده محبتی ویژه نشان دهند. این حکمی است، نیازمندِ عملِ استوار.

داشتنِ خانواده، به معنایِ پذیرشِ ارزشها و امکاناتِ آن و پرورشِ همیشگیِ آنها است. دوستداشتنِ دوست

داشتنِ خانواده کنند، به منظورِ غلبه بر آنها. دوستخانواده، یعنی شناختِ خطرها و شرّهایی که آن را تهدید می

 یعنی تالش برای آفریدنِ محیطی مطلوب برای پرورشِ آن. 
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شود؛ بازگرداندنِ هایش پریشان میشود و با افزایشِ سختینوین، اغلب، به دلسردی وسوسه می خانوادة مسیحیِ 

دالیلِ اعتمادِ خانواده به خودش، در غنایی که از راهِ طبیعت و فیض کسب شده است، و در مأموریتی که خدا به آن 

روز باید به سویِ وضعیتِ اصلی خود بازپس های امراستی خانوادهآری، به "ای از محبت است. سپرده، شکلِ برجسته

 "خوانده شوند. آنان باید از مسیح پیروی کنند.

همچنین مسیحیان مأموریتِ اعالمِ شادمانه و معتقدانة مژدة خانواده را بر عهده دارند، چراکه خانواده، قطعاً 

کند، در شهرِ اش را آشکار میهای درونی و اهمیتِ مأموریتنیازمند است سخنی را که هویتِ او، یعنی سرچشمه

 خدا و شهر آدمی، باز از نو بشنود.

شناسد. کلیسا این راه را در ترین حقیقتِ خود برسد، میتواند از آن، به قلبِ ژرفکلیسا راهی را که خانواده می

اما نیازی فوری  کند،مدرسة مسیح و در مکتبِ تفسیرِ تاریخ در پرتوِ روح، آموخته است. او این راه را تحمیل نمی

داند که بشارت، شامِل راستی با اطمینان و امیدی عظیم به همگان ارائه نماید، گرچه میپروا، و بهبیند تا آن را بیمی

 اش را به دست آورد.تواند، پُری وجود و کمالِ محبتموضوعِ صلیب است. اما از راهِ صلیب است که خانواده می

خواهانی که به تناسبِ یِ مسیحیان دعوت نمایم تا صمیمانه و شجاعانه با تمامیِ نیکام تا از تمامسرانجام، مایل

ها و نهادهایی که در کلیسا خود را وقفِ رفاهِ کنند. افراد و گروهها، جُنبشهایشان به خانواده خدمت میمسئولیت

-شانة دیگر افراد و نهادهایی می-به-را شانهکنند، اغلب یکدیگر اند، و به نامِ کلیسا و ملهم از آن کار میخانواده کرده

باوریِ قانونی کنند. با وفاداری به ارزشهای انجیل و فردِ انسانی و احترام به کثرتبینند که برای همین آرمان کار می

 ترِ خانواده کمک نماید.تر و یکپارچهتواند به پیشرفتِ سریعها، این همکاری میدر پیشگامی

انگیزِ های سخت، و با این وجود، دلام، که به منظورِ جلبِ توجه همگان، به نقشپیامِ شبانی و اینک در پایانِ

 ام محافظتِ خانوادة مقدسِ ناصره را طلب نمایم.شود، مایلخانوادة مسیحی ارائه می

ن را سپری کرد. انگیزِ خدا در آن خانواده بود که پسرِ خدا، سالهای طوالنیِ یک زندگیِ پنهااز راهِ طرحِ شگفت

فرد های مسیحی است. این خانواده، در جهان منحصربهبنابراین، این خانواده نمونة نخست و سرمشقِ تمامیِ خانواده

های فقر، آزار و تبعید را تجربه اش در گمنامی و سکوت، در شهرِ کوچکی در فلسطین سپری شد.آزمایشبود. زندگی

به راستی تمامیِ  –های مسیحی را مانند و خالصی جالل داد. و این خانواده، خانوادهکرد. خداوند را به شیوة عالیِ بی

های زندگی، در گشوده ها و رنجشان، در تحمّلِ نگرانیروز برای وفادار بودن به وظایفِ روز به -های جهان را خانواده

 واده، یاری خواهد کرد.و سخاوتمند بودن نسبت به دیگران، و در محقّق کردنِ طرحِ خدا برای خان

ناپذیر، نگهبانِ درستِ آنان که به مراقبتِ او سپرده شده بود، کارگری خستگی "مردی عادل "یوسفِ مقدس 

 ها باشد و آنها را حفظ کند و روشن نماید.بودند. باشد که او همواره نگهدارِ خانواده

باشد. باشد که به یُمنِ یاریِ مادرانة  "لیسای خانهک "باشد که مریمِ باکره، که مادرِ کلیسا است، همچنین مادرِ 

شود که در آن رازِ کلیسایِ مسیح بازتاب یافته و زندگیِ  "کلیسای کوچک "او، هر خانوادة مسیحی به راستی، یک 

او، آن  پروردة خداوند، مثالِ پذیرشِ فروتنانه و سخاوتمندانة ارادة خدا باشد. باشد کهتازه بیابد. باشد که او، آن دست
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-اند، آرامی بخشد و اشکهایشان پریشانهای خانوادهمادرِ غمگین در پای صلیب، رنجِ آنان را که به سببِ  سختی

 شان را پاک گرداند.

ها، با بخشیدنِ نور، شادی، آرامش و قوّت، در هر خانة باشد که خداوند مسیح، پادشاهِ جهان، پادشاهِ خانواده

 بود، حاضر باشد. مسیحی، همچنان که در قانا

ای درجهان، سخاوتمندانه، کنم تا باشد که هر خانوادهدر روزِ رسمیِ تقدیم شده به پادشاهیِ او، من از او تمنّا می

پادشاهیِ حقیقت و زندگی، پادشاهیِ تقدس و فیض، پادشاهیِ عدالت،  -سهمِ خود را در آمدنِ پادشاهیِ او ادا کند

 آن در حرکت است. که تاریخ به سویِ "محبت و صلح

کنم: سپارم. این اندرزنامه را پیشکشِ دستها و قلبهای ایشان میای را به او، مریم و یوسف میمن هر خانواده

کنند، و باشد که آنان برادرانِ ارجمند و پسران و دخترانِ گرامی، باشد که آنان باشند که این نامه را به شما ارائه می

 تاباند، بگشایند. ه انجیل بر هر خانواده میقلبِ شما را به روی نوری ک

-سازم و صمیمانه هر یک از شما را در برکتِ رسولی سهیم میهمه شما را از دعای پیوستة خود مطمئن می

 القدس.نمایم، به نامِ پدر و پسر و روح
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