Het beleven van de orthodoxie in een gezin

lezing door Françoise Wittig in de parochie H. Matheus in Leuven – 10/04/2005

In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest!

Beste vrienden,

Victor stelde me de vraag om over het orthodox geloof in een gezin te spreken. Hoewel wij een gezin zijn en elke zondag vooraan in de kerk actief de liturgie mee helpen voorbereiden en eraan deelnemen, is deze vraag niet echt aan ons om te beantwoorden. Daarom wil ik dan ook voor een stuk terugvallen op het boekje van Sister Magdalen uit Maldon. Zij is hiertoe bevoegd niet alleen vanuit haar opleiding maar vooral werd zij door Vader Spohrony, de staretz die jarenlang de kloosterlingen in dit klooster spirituele leiding gaf, aangeduid om de kinderen en hun ouders te helpen in deze mooie maar niet steeds eenvoudige taak om kinderen in de orthodoxe geest op te voeden. Zij houdt zich sinds jaren bezig, met de kinderen die met hun ouders naar het klooster komen op zondag en op zoek zijn naar steun. Ze leeft dus kortbij talloze gezinnen waarvoor steeds opnieuw gelijkaardige vragen rijzen ivm met geloof. Zij spreekt zowel met de kinderen als met de ouders en heeft hierover ook een aantal boeken geschreven die ik jullie allen ten zeerste kan aanbevelen. Hoewel dit onderwerp meer omvat dan de omgang met kinderen alleen, toch is dit één van de belangrijkste aspecten van het beleven van orthodoxie in het gezin.

Het is niet mijn bedoeling om al te lang te praten. De boekjes heb ik meegebracht. In het klooster zijn ze beschikbaar in verschillende talen. 

Elk jaar gaan Luc en ik naar het klooster voor minstens vier dagen. Om de twee jaar proberen we ook de kinderen mee te nemen. Dan hebben wij de kans om met Sister Magdalen en ook met andere vaders en monialen te spreken en ook onze zus, vriendin en tante zuster Serafima te ontmoeten. Steeds opnieuw valt me op hoe sister Magdalen naar ons en onze kinderen toe de juiste woorden weet te vinden en de zachtheid van Onze Heer Jezus XC kan demonstreren. Door met haar te praten en haar te observeren in haar manier van omgaan met onze kinderen wordt het voor ons mogelijk om zelf deze houding stilaan zoveel mogelijk toe te passen. 

Het is mijn bedoeling om in grote lijnen te spreken over de inhoud van het boekje. Vele thema's zal ik eventjes aanraken. Nadien kunnen jullie er één of twee uitpikken en een discussie opstarten over die punten die jullie bezig houdt. 

In deze tijd waar we bestookt worden met allerhande indrukken is het niet altijd eenvoudig om ons geloof door te geven aan onze kinderen. Vele mensen stellen ons zelfs de vraag of we dat wel mogen doen; of we de kinderen niet zelf moeten laten kiezen welk geloof ze willen volgen en hen zelfs de keuze moeten laten om helemaal niet te geloven. 
Het is een feit dat in onze maatschappij zij een overvloed vinden aan manieren van hoe het niet moet. 

Nog steeds en zelfs meer als vroeger moeten ze de waarden en normen van thuis meekrijgen. Want op school vinden ouders steeds minder steun om de kinderen bepaalde waarden mee te geven, juist omwille van die liberale opvattingen. De taak voor de ouders is dus zwaarder als vroeger en de invloeden van buitenuit worden steeds luider en sterker aangevoeld. 

Het is dan ook mijn opvatting dat de voornaamste en volgens mij enige manier om geloof door te geven het voorleven van het geloof is. Want zoals nogal eens gezegd wordt: 

kinderen doen niet wat je zegt maar wat je doet!!!

Als ouder is het dus onze taak om zo vlijtig en intens mogelijk ons geloof te beleven, te belijden en de liefde van de Heer te demonstreren. En Christus zelf vertelde over de manier waarop we dit kunnen doen. Voor mezelf vind ik de Vader in de parabel van de Verloren Zoon het sterkste voorbeeld. Wat het kind ook zegt of doet steeds is het antwoord van de ouder gedicteerd door de liefde. Nooit laat de ouder zich leiden door egoïsme of een ongezonde behoefte aan afdwingen van respect of gezag. Steeds laat hij de zoon vrij en hij wacht geduldig, verlangend en vol liefde tot de zoon uit vrije wil naar hem terugkeert. Natuurlijk kan dat niet altijd. Hoe kleiner de kinderen zijn, hoe strenger of liever hoe meer richting ze van ons moeten ontvangen. Maar we kunnen en moeten ze opvoeden naar vrijheid, zelfstandigheid en liefde. Alleen dan leven we in de geest van het evangelie.

Het is dus belangrijk dat we zelf :
·	onze passies leren beheersen en leven volgens het evangelie
·	bidden zowel in persoonlijk gebed als samen met het gezin
·	naar de kerk gaan
·	zoveel mogelijk de liturgische kalender volgen met zijn feesten en vastendagen en heiligenverering
·	volledig vertrouwen op God en in de sacramenten die ons door de kerk worden gegeven. Hierbij wil ik vooral de biecht en het bijwonen van de liturgie benadrukken: om de drie weken naar de communie gaan wordt gesteld als een strikt minimum om in communio met de kerk te kunnen leven!

Het is ook belangrijk, denken wij, Luc en ikzelf, dat we het kind actief laten deelnemen aan de liturgie en het kerkleven. Dan wordt geloven ook een beetje “doen”, handelen! Als ze een taak toebedeeld krijgen dan weten ze dat er ook op hen wordt gerekend en dat het ook hun kerk is. Ook al is het niet altijd eenvoudig, moeten we proberen hen zo vrij mogelijk te laten en hen hoofdzakelijk liefdevol te begeleiden, speciaal in die momenten dat ze in de kerk zijn. We moeten beseffen dat het onze verantwoordelijkheid is dat zij zich goed blijven voelen in de kerk. Dat zij er welkom zijn, en nodig zijn. Ook al willen wij dit allemaal heel graag en moeten we af en toe wat druk op hen uitoefenen om naar de kerk te blijven komen, toch moeten wij hen de kans geven om zich vrijwillig naar God toe te keren. Daarom moeten wij vermijden om al te veel autoritair op te treden. Als een kind zich niet mag bewegen in een kerk dan zou het vlug kunnen weigeren om nog naar de kerk te gaan. Het is dus van groot belang om het van jongsaf aan kerkelijk op te voeden, zodat het zich voelt als in zijn huis maar toch beseft wat er aan de hand is en dat hij respect leert hebben, naar de communie leert gaan en weet dat de kerk geen speeltuin is. Door ons te observeren leren zij hoe zich te gedragen in de kerk. Zij zijn de toekomst van onze kerk. Laten wij ons dan ook inspannen om waardige voorbeelden te zijn!

Het is belangrijk te benadrukken dat elk gezin uniek is en dat het voor een buitenstaander onmogelijk is om te oordelen over hoe dit of dat gezin omspringt met orthodoxie binnen zijn gezin. Geloven is een groeiproces en het kan soms lang duren voor wij in staat zijn om bepaalde voorschriften na te leven. Ook wij moeten naar elkaar toe als ouder geduld en liefde beoefenen en elkaar steunen en helpen waar we kunnen en dit zowel naar onze eigen partner toe als tussen parochianen. Dàn kunnen we spreken van een gelovige communauteit, van 'kerk' waar het gezin de kleinste cel van het lichaam van de bruid van God is. 

In de kerk en in de parochie oefenen wij de houdingen die we willen verwerven. Ook al kunnen we een aantal dingen nog niet goed, kunnen we ze hier oefenen en een efficiënte manier om nieuwe dingen aan te leren is te doen alsof we ze kunnen. Zoals we leren fietsen door te fietsen en zwemmen door in het water te gaan en de bewegingen te doen alsof we kunnen zwemmen. Na afzienbare tijd merken we dan plots dat we het kunnen. We moeten dus niet alleen geduld hebben met anderen maar ook met onszelf en zeker met onze kinderen! Zij leren niet enkel van ons en van medeparochianen: ook wij leren van hen! XC zei toch dat we zoals kinderen moeten worden! Zij leren van ons wat zij als volwassenen moeten kunnen en wij leren van hen terug zuiver en vol vertrouwen ons over te geven aan de liefde van God.

Het vastengebed van Efraïm de Syriër is voor mij één van de meest handige leidraden om de orthodoxe levenswijze te verwerven. Hier worden in een paar zinnen de essentie uitgesproken van hoe we het best met onze kinderen omgaan. Deemoed, geduld en liefde zijn het mooiste voorbeeld die we onze kinderen kunnen voorleven. Hierdoor zullen zij, wat ze ook doen of zeggen later geneigd zijn om ons voorbeeld te volgen en tot God terug te keren als ze afdwalen, want zoals wij zelf fouten begingen zullen ook zij hun fouten maken.

Sister Magdalen zegt dat opvoeden het geven is van VORMING dwz onze kinderen helpen de “gedaante van God” te verkrijgen en ze verwijst hiervoor naar Paulus (Fil 2;6-7) waarin hij zegt dat XC de gedaante van een slaaf aannam opdat de mens God zou kunnen worden. 
Maar onze wijsheid volstaat niet: zoals XC handelde vanuit de vader zo moeten wij God vragen hoe we moeten handelen en spreken. Door ons gebed worden we niet alleen zelf gered, maar geven we onze kinderen het voorbeeld en bidden we voor hen zodat zij worden gered en het eeuwig leven mogen verwerven.

Mijn besluit nu is...

Leef en geloof zoals je je kinderen wil zien leven en geloven!! 
Bid God hierbij steeds om leiding en hulp!!! 

Een andere leidraad of garantie is er niet! In het klooster in Maldon zeiden de monialen ooit eens tegen vader Sophrony dat ouders op zijn minst een universitair diploma nodig zouden hebben om hun taak tot een goed einde te brengen.

Maar hij antwoordde dat geloven en vertrouwen voldoende was!!!
Als we het toelaten is het God zelf die onze kinderen door ons en via de kerk opvoedt!

Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons !!!


