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مقدمه
 -١پاپ ژان پل دوم در يازدهم اکتبرسال  ١٩٩٢متن اصول تعليمات
کليسای کاتوليک را به تمام ايمانداران دنيا به عنوان " متن مرﺟﻊ"
برای ايمان که از سرچشمۀ زنده احيا شده است ،ارائه داد .سی سال بعد
 ،تمايل برای تجديد کل اصول )(١٩٦٢-١٩٦٥از بازگشايی واتيکان دوم
تعليمات کاتوليک در باره ايمان و اخﻼق که در انجمن فوق العادۀ
.شورای کليسايی اسقفان سال  ١٩٨٥مطرح شده بود ،تحقق يافت
پنج سال بعد ،در پانزدهم آگوست سال  ، ١٩٩٧پاپ نسخۀ کامل تعاليم
مذهبی کليسای کاتوليک را رسما منتشر نمود و هدف اصلی آن را "شرح
کامل اصول تعاليم کاتوليک )ﺟهانی( بيان نمود تا همگان قادر به
شناخت کليسا به عنوان مبشر ،برگزار کننده ،حی و زنده که هر روزه در
".نيايش است  ،باشند
 -٢به منظور ارج نهادن و درک بيشتر و کامل و ظرفيت ﺟوابگويی تعاليم
مذهبی که در کنگرۀ بين المللی امور تعليماتی مذهبی که در اکتبر سال
 ٢٠٠٢درخواست شده بود ،پاپ ژان پل دوم ،در سال  ٢٠٠٣کميسونی ر ابه
برگزيد تا "مجمﻊ بررسی " " Joseph Ratzingerرياست کاردينال ژوزف رات زينگر
تشکيل دهد .اين انجمن مسؤليت ارائه تعاليم و اصول "اصول ايمان
کليسای کاتوليک به صورت مختصر به نحوی که دقيقا محتوای ايمان را
برساند ،به عهده می گيرد .بعد از دو سال کار  ،پيش نويس مختصری
تهيه و در ميان کارينالها و رؤسای انجمن های اسقفان برای مشاوره
پخش شد .آن پيش نويس در ﺟمﻊ با ارزيابی مثبت روبرو شد .در نتيجه
کميسون مذبور با تجديد نظر و با در نظر گرفتن پيشنهادات ارائه داده
 .شده ﺟهت بهبود آن  ،پيش نويس را به صورت متن نهايی آماده کرد.
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 -٣اين "کتابﭽه" دارای سه مشخصۀ عمده می باشد :اتکاء بر تعاليم
اصول ايمانی کليسای کاتوليک؛ ارائه مطالب به شکل گفتگو؛ به کار
.گيری شمايل هنری.
اين "کتابﭽۀ " به تنهايی کافی نيست و ﺟايگزين تعاليم اصول ايمانی
کليسای کاتوليک نمی باشد :بلکه بطور مدام نه تنها با بيان منابﻊ و
رﺟوع در حاشيه  ،بلکه به خاطر ساختار و محتوايی که دارد به کتاب
تعاليم اصول ايمانی اشاره می کند .در حقيقت ،اين " کتابﭽۀ " بمنظور
برانگيختن تمايل و اشتياق به تعاليم اصول ايمانی کليسای نگاشته شده
 ،چراکه کتاب تعاليم اصول ايمانی کليسای به خاطر حکمتی که در نحوۀ
ارائۀ آن به کار رفته و همينطور عمق معنويات آن برای هميشه منبﻊ
اساسی تعليم اصول ايمانی در کليسای امروزه باقی می ماند.
"کتابﭽه" همانند کتاب تعاليم اصول ايمانی کليسای کاتوليک دارای
چهار قسمت مربوط به قوانين اساسی زندگی در مسيح می باشد.
عنوان قسمت اول " ،اعتراف به ايمان" می باشد که شامل قانون ايمان
در کليسای کاتوليک ،همانطور که در قانون ايمان رسوﻻن بيان شده.
قانون ايمانی که در قانون ايمان نيقيه و قسطنطنيه (Nicene-
)Constantinopolitanتجزيه وتحليل بيشتری شده است .زمانی که ﺟماعت مسيحی در
آيين عبادی ،قانون ايمان را اعﻼم می کند در واقﻊ اصول حقايق ايمانی
را در ذهن ها زنده نگاه می دارد.
عنوان قسمت دوم " ،مراسم برگزاری و اﺟرای راز مسيحيت" می باشد که
عناصر ﻻزمۀ اﺟرای آيين عبادی را ارائه می کند .
اعﻼم کﻼم انجيل ،پاسخ حقيقی خود را در راز زندگی می يابد؛ چرا که
از طريق آن مسيحيان در هر لحظه از وﺟودشان اين نيروی نجات بخش راز
رستاخيز را که مسيح برای رستگاری ما تحقق بخشيده ،تجربه می کنند.
در قسمت سوم که عنوانش "زندگی در مسيح" می باشد" ،قانون زندگی "به
ياد آورده می شود که در آن فرد تعميد يافته از طريق اعمال و گزينه
ها اخﻼقی خود ،تعهد به ايمانی را بيان می کند که آن را در زندگی
اعﻼم نموده و برگزار نموده است.
مسيح خداوند ،ايمانداران مسيحی را دعوت نموده تا بگونه ای عمل کنند
که در شان فرزندان پدر و در تقدس روح القدس باشند .
عنوان چهارمين قسمت "دعای مسيحی" می باشد که به زندگی در دعا و
نيايش اشاره می نمايد .فرد مسيحی با الگو قرار دادن مسيح به عنوان
نمونۀ کامل کسی که دعا می کرد  ،در دعا با خدا گفتگو می کند.
بهترين نمونۀ دعا ،دعای "ای پدر ما "می باشد که مسيح به ما آموخت.
- ٤دومين مشخصۀ " کتابﭽۀ " قالب گفتگو می باشد ،که منعکس کنندۀ طريقۀ
ديرينۀ آموزش تعليم کليسايی به صورت سوال و ﺟواب است .هدف آن است
که از طريق يک سری سوال و ﺟوابها ،گفتگوی بين استاد و شاگرد متصور
شود تا خوا ننده ﺟنبه های ﺟديد از ايمانش را کشف نمايد .قالب گفتگو
متن رابه صورت خﻼصه و بر آنﭽه که مهم است متمرکز می کند .به
اينگونه ،خواننده بتواند برای کشف حقايقی ﺟديد در رابطه با ايمان
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خود مشتاق گشته راحتر بتواند اصل موضوع را دريافته و محتوای آن را
به خاطر بسپارد.
ِۀ آن گنجاندن تعدادی شمايل می باشد که ميزان کار ودقت
 - ٥سومين مشخص
به کار رفته در " کتابﭽۀ " را ،نمايانگر می کند .اين شمايل غنی از
باستانی ترين هنر نقاشی مسيحی به ارث رسيده اند .آدب و رسوم منتقل
شده طی قرنها به ما می آموزند که اين شمايل هنری نيز ،انجيل را
بشارت می داده اند  .هنرمندان در هر قرنی اساس حقيقت راز رستگاری
را با تفکر و شگفتی ،با شکوه و ﺟﻼل رنگها با کمال زيبايی ارائه
کرده اند .خود اين عمل نماينگر آن است که حتی امروزه در اين فرهنگ
تصويری که ما در آن زندگی می کنيم ،يک تصوير مقدس می تواند خيلی
بيشتر و موثرتر قادر به بيان پيام انجيل و ارتباط با آن را ميسر
سازد .
 -٦چهل سال بعد ازگشايش شورای واتيکان دوم ودر سالی که سال )عشاء
ربانی( ناميده شده  " ،کتابﭽۀ تعليم اصول ايمانی مختصر " منبﻊ ديگری
برای سير نمودن ايماندران مسيحی که گرسنه حقيقت در تمامی سنين و
شرايط و همﭽنين برای سير نمودن بی ايمانانی که گرسنۀ حقيقت وعدالت
می باشند ،است.
" کتابﭽۀ تعليم اصول ايمانی مختصر " در مراسم باشکوه گراميداشت ياد
رسوﻻن مقدس يعنی پطرس و پولس که ستون کليسا در کل ﺟهان وبشارت
دهندگان نمونۀ ،دوران باستان می باشند ،منتشر خواهد گرديد اين
رسوﻻن تا هنگامۀ شهادتشان هر آنﭽه ديده و شاهد حقيقت مسيح بوده اند
را موعظه کردند .باشد که رهروانی همﭽون آنان و با غيرت در بشارت
دادن باشيم و در دعايمان از خداوند بخواهيم که کليسا هميشه دنباله
رو تعاليم رسوﻻنی باشد که اولين بار ،اعﻼم با شکوه ايمان را از
آنان دريافت کرد.
بيستم مارس سال  ٢٠٠٥يکشنبه عيد اوشعنا
کاردينال ژوزف رات زينگر
سرپرست گروه ويژه
بخش اول ـ فصل اول
اعتراف ايمان
"من ايمان دارم" – "ما ايمان داريم"
 -١نقشهً خدا برای انسان چيست؟
خداوند ،بينهايت کامل و خجسته است ،طرح خلقت انسان
و آزادی کامل برای اشتراک زندگی پر برکت خود را با
آورد .در نهايت خداوند پدر ،پسر نجات دهنده خود را
گناهکار فرستاد ،بدينگونه همگان را به کليسای خويش
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را در نيکی مطلق
ما به اﺟرا در
برای نجات انسان
فرا خواند تا به

واسطه روح القدس آنان را به فرزند خواندگی خود وارثان سعادت ابدی
نمايد .
فصل اول
ظرفيت انسان در برابر خدا

" ای پروردگار تو باشکوه هستی و ﻻيق سجده و ﺟﻼل ...تو ما را برای خود
خلق کرده ای قلب ما تا زمانی که در تو آرام نگيرد بی قراری ميکند".
)قديس آگوستين(
- ٢چرا انسان خدا را می طلبد؟
خدا با آفرينش انسان به شکل خود ،و تمايل ديدنش را در قلب او نگاشته
است .اگرچه غالبا اين تمايل ناديده گرفته می شود اما خدا هرگز از فرا
خواندن انسان به خود دريغ نمی کند چرا که تنها در خداوند است که او
به حقيقت کامل و ﺟﻼل خواهد رسيد ،ﺟﻼلی که از ﺟستجو در رسيدن به آن
هرگز باز نمی ماند  .انسان بنا به تمايل طبيعی اش وبا دعوت ،موﺟودی
مذهبی است ،نتيجتا  ،قادر به وارد شدن در اتحاد با خدا است .اين
صميميت و پيوند با خدا گويای هويت اصلی و واقعی اوست.
- ٣چگونه ممکن است که انسان بتواند تنها با بينش عقﻼنی خود خدا را بشناسد؟
از بدو خلقت ،يعنی ﺟهان و شخص انسان ،هر انسانی قادر است به تنهايی
از طريق بينش عقﻼنی و با قاطعيت خدا را به عنوان مبدأ و واﻻ ترين
نيکيها و حقيقت بينهايت و زيبايی تشخيص دهد.
- ٤آيا توانايی بينش عقﻼنی انسان برای شناخت راز خدا کافی است؟
اتسان ,برای شناخت خدا تنها با اتکاء به بينش عقﻼنی ،ممکن است با
مشکﻼت فراوانی همراه باشد  .در حقيقت انسان متکی به خود قادر به
کشف عمق رازهای الهی نيست  .به همين دليل انسان احتياج به روشنگری
توسط مکاشفات خدا دارد ،تا نه تنها به مسايلی که واﻻتر از درک
انسانی است  ،بلکه همﭽنين در خصوص حقايق اخﻼقی ،مذهبی که در حد
توانايی درک بشر هستند ،بتوانند به سادگی وبا قطعيت و بدون اختﻼط
درشرايط حال وحاضر بشريت ،قابل شناخت باشند .
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بخش اول ـ فصل دوم
خدا به مﻼقات انسان آمد
 -٥ما چگونه می توانيم در باره خدا سخن بگوييم.
با شروع اين نکته که ،با در نظر گرفتن کماﻻت انسان و بقيه
مخلوقات که البته به طور محدود ،منعکس کننده کمال بی نهايت خدا
است ،قادر به سخن گفتن در بارۀ خدا با همۀ مردم هستيم .ما بايد،
در هر صورت  ،بطور مستمر زبانمان را آﻻيش دهيم چرا که زبانمان
محدود ،مقيد و ناقص می باشد و به ياد داشته باشيم که ما هرگز
قادر به بيان رمزو راز بی نهايت خدا نيستيم.
 - ٦خدا چه چيز را بر انسان آشکار کرد.؟
خدا در حکمت و نيکی خود ،خودش را بر انسان آشکار می نمايد .خدا
با کارها و اعمالش  ،خودش ونقشۀ محبت آميزخود را که از ابدييت
در مسيح مقرر شده بود  ،آشکار می نمايد.
بر طبق اين نقشه ،تمام مردم به فيض روح القدس در حيات ﺟاودانی،
.
همﭽون "فرزندان" خوانده در تنها مولود پسر خدا شريک باشند
 - ٧اولين مراحل مکاشفۀ خدا کدام هستند؟
از همان ابتدا ،خدا خود را بر والدين اوليه ما يعنی آدم و حوا
ظاهر نمود ،و از آنان دعوت کرد تا در اتحاد صميمانه با او
باشند .بعد از افول )گناه ) آدم وحوا ،از مکاشفه خود باز نايستاد
و قول نجات را برای تمامی اوﻻد آنان داد .بعد از طوفان ،با نوح
پيمان بست ،پيمانی بين خود و تمامی موﺟودات زنده.
 -٨مراحل بعدی مکاشفۀ خدا کدامند؟
خدا ابراهيم را انتخاب می کند ،او را از کشورش بيرون می خواند،
او را"پدر ملتهای مختلف" )پيدايش ) ٥: ١٧قرار می دهد  ،و قول برکت
"تمام ملتهای روی زمين" را به او داد )پيدايش ). ٣:١٢فرزندان
ابراهيم پيشگامان و امانت داران وعدۀ الهی می شوند که به پدران
ما وعده داده شده بود  .خدا اسرائيل را قوم برگزيدۀ خود انتخاب
کرد ،آنان را از بردگی در مصر رها ساخت ،با آنان پيمان کوه سينا
را بست و از طريق موسی قوانين خود را نمايان کرد .پيامبران،
بازخريد بنيادين قوم را ونيزنجاتی که شامل حال تمام ملتها باشد
در عهدی ﺟديد و هميشه مانده گار اعﻼم کردند .از قوم اسرائيل و
از خاندان داود پادشاه مسيح ،عيسی بدنيا خواهد آمد.
 -٩مرحلۀ نهايی و کامل مکاشفۀ خدا چيست؟
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مرحلۀ نهايی و کمال مکاشفه خدا در "کلمه ﺟسم گرديد و ميان ما
ساکن شد " تحقق يافت يعنی عيسی مسيح همان ميانجی و کمال مکاشفه
 .او ،تنها مولود پسر خدا که انسان شد کﻼم کامل و نهايی پدر
است .با آمدن پسر و عطيۀ روح القدس ،مکاشفه کامﻼ آشکار شد ،هر
چند
ايمان کليسا بايد به تدريج و در طول قرنهای متمادی به اهمييت آن
پی ببرد.

خدا با فديه پسرخود ،که تنها کﻼم خود اوست ،همه چيز را برای ما
به يک باره گفت ،و ديگر چيز برای گفتن ندارد" )قديس يوحنای صليب
(

 -١٠ارزش مکاشفات خصوصی چيست؟
اگر چه مکاشفات شخصی ،ﺟزيی از پايه ايمان نمی باشند اما می
توانند شخص ايماندار را به شرط آنکه او رابه مسيح راهنمايی کنند
در زندگی ايمانيش ياری رسانند .دستورات کليسا ،که وظيفۀ سنجش و
برقراری چنين آيات خصوصی را بر عهده دارد ،نميتواند فرای
ادعاهايی را ﺟهت تصحيح وحی قطعی که همانا مسيح باشد را قبول
کند ) .مکاشفات :همان رويا يا وحی های الهی هستند که توسط آنها
خدا اراده اش را بر ايمانداران آشکار می سازد).

انتقال مکاشفۀ الهی
 - ١١چرا و به چه طريقی مکاشفۀ الهی منتقل ميشود؟
خدا " می خواهد ﺟميﻊ مردم نجات يابند و به معرفت راستی گرايند"
)اول تيمو تاوس ،(٤:٢که همانا عيسی مسيح است .به همين دليل ،بر طبق
فرمان خود عيسی مسيح بايد بر همگان مکشوف شود " پس رفته همۀ امتها
را شاگرد سازيد ( "انجيل متی فصل (١٩: ٢٨واين ازطريق سنت رسولی تحقق
می يابد .
 - ١٢سنت رسولی چيست؟
سنت رسولی ،انتقال پيام مسيح است که از ابتدای مسيحيت از طريق
بشارت ،شهادت ،شورای موسسات ،پرستش ،و کتب الهامی صورت گرفته است.
رسو ﻻن هر آنﭽه را که از مسيح دريافت و از روح القدس آموخته بودند
به ﺟانشينان خود ،اسقفان ،و توسط آنان به تمام نسلها تا آخرت منتقل
نمودند.
 - ١٣سنت رسولی به چه طرقی رخ می دهد؟
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سنت رسولی به دو طريق صورت می گيرد :توسط انتقال زندۀ کﻼم خدا ) که
سنت خوانده ميشود( و توسط کتاب مقدس که همان اعﻼم نجات منتشر شده
می باشد.
 - ١٤چه رابطه ای بين سنت و کتاب مقدس وجود دارد؟
کتاب مقدس و سنت رابطۀ تنگا تنگی با هم دارند که با هم در
ميباشند .هر يک از آنها راز عيسی مسيح را در کليسا حاظر و
سازد .آنها از يک منشاء الهی سرچشمه ميگيرند و با هم منبﻊ
ايمان را تشکيل می دهند که کليسا قطعيت مکاشفه را از آنها

ارتباط
بارور می
مقدس
می پذيرد.

 - ١٥وديعۀ )امانت( ايمان به چه کسی سپرده شده است؟
رسوﻻن امانت ايمان را به کل کليسا سپردند .ﺟماعت ايمانداران به ﺟهت
ريشه ماورای طبيعی ايمانی آن و به ياری روح القدس و هدايت " مرجعيت
تعليمی کليسا که همان ﺟانشين پطروس رسول اسقف رم وهمﭽنين اسقفانی
که در اتحاد با او هستند "سپرده شد  ،هرگز از نفوذ عميق در زندگی پر
شده از عطايای وحی الهی باز نايستاده.
 - ١٦کارتفسير موثق وديعۀ ايمان به چه کسی سپرده شده؟
کار تفسير موثق وديعۀ ايمان تنها به مدرسين زندۀ ايمانی کليسا که
همانا " ﺟانشين پطروس رسول و اسقفانی که در اتحاد با او هستند
) مرﺟعيت تعليمی کليسا(  ،سپرده شده ،که تدابير کليسايی را ﺟهت خدمت
به کﻼم خدا بعهده دارند  ،همﭽنين مسؤليت تفسيرحقايق اصول عقيدتی
دينی که در مکاشفه راز الهی نهفته می باشند است  .اين مسؤليت
همﭽنين مشمول حقايقی است که لزوما در رابطه با مکاشفه راز الهی می
باشند .
 - ١٧چه رابطه ای بين کتاب مقدس ،سنت و جانشين پطروس رسول اسقف رم و اسقفانی که در اتحاد با او هستند )
مرجعيت تعليمی کليسا ( است؟
کتاب مقدس ،سنت و ﺟانشين پطروس رسول اسقف رم و اسقفانی که در اتحاد
با او هستند (مرﺟعيت تعليمی کليسا )آنقدر متحد و به هم نزديک هستند
که ﺟدا از هم پايدار نمی باشند .هر يک از آنها ضمن با هم کار کردن
اما به شيوۀ خود و تحت نفوذ روح القدس ،در نجات انسانها به طور
مؤثر نقش آفرينی می کنند
راز کتاب مقدس
 - ١٨چرا کتاب مقدس حقيقت را می آموزد؟
زيرا خود خدا مولف کتاب مقدس است .به همين دليل گفته شده حقايقی که
ﻻزمۀ نجات است الهام شده اند و عاری از خطا می باشند .روح القدس
آنﭽه را می خواست به ما بياموزد بر مولفان انسانی آشکار نمود .با
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اين حال ايمان مسيحی ،يک "مذهب مبنی بر کتاب"نمی باشد  ،بلکه مبنی
بر کﻼم خدا " -که يک نوشته و کلمه صامت نيست ،بلکه ﺟسم گرفته و
زنده. " (Saint Bernard of Clairvaux ).
 - ١٩کتاب مقدس را چگونه بايد خواند؟
کتاب مقدس را بايد به کمک روح ا لقدس و راهنمايی رهبران کليسا بر
طبق ظوابط سه گانه زير تفصير و مطالعه کرد :
 -١با توﺟه به محتوا و مفهوم يگانگی تمام کتاب مقدس مطالعه شود.
 -٢بايد تحت سنت کليسا مطالعه شود.
 -٣بايد با مقياس ايمان ،يعنی ،رابطه ی تنگا تنگ ايمان و حقيقت،
مطالعه شود .
 - ٢٠کتاب مقدس قانونی چيست؟
کتاب مقدس قانونی ليست کامل نوشتجات مقدس که سنت رسولی آنها را
تصديق کرده است .اين کتاب مقدس قانونی شامل  ٤٦کتاب از عهد عتيق و
 ٢٧کتاب عهد ﺟديد ميباشتد.
 - ٢١اهميت عهد عتيق نزد مسيحيان چيست؟
مسيحيان عهد عتيق را بخاطر کﻼم واقعی خدا ستايش می کنند .تمام
کتابهای عهد عتيق الهام الهی بوده و دارای ارزشهای ﺟاودانی می
باشند .آنها بر تعليم الهی خدای محبت نجات بخش شهادت می دهند .مهمتر
از همه برای آماده کردن ظهور عيسی مسيح منجی عالم نوشته شده اند.
 -٢٢اهميت عهد جديد برای مسيحيان در چيست؟
عهد ﺟديد که محور اساسی آن عيسی مسيح ميباشد ،حقيقت نهايی وحی الهی
را به ما منتقل می کند .در عهد ﺟد يد ،چهار انجيل متی ،مرقس ،لوقا و
يوحنا قلب تمام کتاب مقدس می باشند زيرا آنها شاهدان اصلی ،زندگی و
تعاليم مسيح می باشند  .به اين خاطر ﺟای منحصر بفردی در کليسا دارند.
 - ٢٣اتحاد بين عهد عتيق و عهد جديد در چه ميباشد؟
همانگونه که کﻼم خدا يکی است کتاب مقدس نيز يکی است .نقشۀ خدا برای
نجات يکی است ،الهام الهی هر دو عهد نيز يکی ميباشد .عهد عتيق ,
تدارک دهنده عهد ﺟديد است و عهد ﺟديد برآورده کنندۀ عهد عتيق است :
هر دو روشنگر يکديگر می باشند.
 - ٢٤کتاب مقدس چه نقشی در زندگی کليسا دارد؟
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کتاب مقدس کليسا را حمايت و به آن نيرو می دهد .برای فرزندان کليسا،
کتاب مقدس تصديق ايمان ،غذای روحانی و سرچشمۀ زندگی روحانی می
باشد .کتاب مقدس ،روح علم الهيات و موعظۀ شبانی است .نگارنده مزمور
می گويد " کﻼم تو برای پايهای من چراغ وبرای راههای من نور است "
(مزمور  ). ١٠٥: ١١٩بنابر اين کليسا بطور مداوم همه را ترغيب به
مطالعۀ کتاب مقدس می نمايد چرا که " بی اطﻼعی از کتاب مقدس بی اطﻼعی
( Saint
از مسيح است" )قديس ژيرومJerome

بخش اول ـ فصل سوم
پاسخ انسان به خدا
من ايمان دارم
 - ٢٥انسان چگونه به خدايی که خودش را آشکار می کند پاسخ می دهد؟
انسان با اتکا به فيض الهی و اطاعت از ايمان ،به خدا پاسخ می
دهد که اين ايمان به معنای تسليم کامل خويش به خدا و قبول حقيقت
آن ،چراکه حقيقت ايمان توسط آنکه خود حقيقت است تضمين شده است .
 - ٢٦شاهدان اصلی اطاعت از ايمان در کتاب مقدس چه کسانی هستند؟
شاهدان بسياری وﺟود دارند ،بطور خصوص يکی حضرت ابراهيم بود
زمانی که "به خدا ايمان آورد" )کتاب روميان  (٣ :٤مورد آزمايش
قرار گرفت و هميشه او را اطاعت کرد .به همين دليل " پدر همۀ
ايماندارن" )روميان  (١٨-١١: ٤خوانده شده .ديگری حضرت مريم مقدس
می باشد که در تمام دوران زندگی خود به بهترين نحو اطاعت از
ايمان را نشان داد " .مرا بر حسب سخن تو واقﻊ شود " )انجيل لوقا
.( ١:٣٨
 - ٢٧در عمل کسی که به خدا ايمان دارد چه مفهومی دارد؟
مفهوم آن به معنی الحاق به خدا ،اطمينان به او و پذيرش تمام
حقايقی که خدا آشکار کرده چرا که او خود حقيقت است .يعنی ايمان
به خدای يکتا در سه شخص ،پدر  ،پسر و روح القدس.
 - ٢٨مشخصات ايمان چيست؟
ايمان هديه ای مجانی از ﺟانب خدا و قابل دسترس برای تمام آنانی
که با فروتنی ﺟويای آن می باشند .فضيلت فوق العاده ای است که
ﻻزمه نجات می باشد .عمل ايمان ،عملی انسانی است که بر خواسته از
خرد شخص ،بر انگيخته شده توسط خواست خدا ،که با پذيرش آزادانه
حقيقت الهی همراه می باشد .ايمان امری مسلم است زيرا بر اساس
کﻼم خدا استوار است " آنﭽه اهميت دارد ايمان است که با محبت عمل
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می کند " )غﻼطيان فصل  (٦ : ٥و بطور مداوم توسط دعا و گوش دادن
به کﻼم خدا ادامه يافته رشد پيدا می کند .حتی پيش درآمدی از
شادی آسمانی است.
 - ٢٩چرا بين علم و ايمان تضادی وجود ندارد؟
با آنکه ايمان فرای استدﻻل است ،هيﭽگاه بين ايمان و علم تضادی
وﺟود ندارد  .زيرا منشأ هر دوی آنها خدا است .اين خود خدا است که
نور استدﻻل و ايمان را به ما می دهد .
" برای اينکه درک کنم  ،باور می کنم و درک ميکنم که بهتر باور
کنم) ".قديس آگوستين ( Saint Augustine
ما ايمان داريم
 - ٣٠چرا ايمان هم يک امر شخصی است ،هم امر کليسايی؟
ايمان ،عملی شخصی محسوب می شود تا آنجايی که پاسخی آزادانه به
خدايی است که خود را آشکار می کند .اما در عين حال امری کليسايی
است وقتی که اعﻼم ميشود" ،ما ايمان داريم"  .در حقيقت اين کليسا
)ﺟماعت ايمانداران( است که ايمان دارد و به اين ترتيب وبا فيض
روح القدس ،کليسا بر ايمان فرد مسيحی مقدم بوده ،آن را به وﺟود
آورده و آن را تغذيه می کند  .به همين دليل کليسا مادر و معلم
محسوب می شود.
" هيﭽکس نمی تواند خدا را به عنوان پدر داشته باشد اگر کليسا را
چون مادر نداشته باشد " ) قديس سيپريان(
 - ٣١چرا طرق بيان ايمان مهم هستند؟
زيرا از طرق آنها می توان با ديگران حقايق ايمان را با زبانی
واحد بيان ،تلفيق ،و برگزار نمود .
 - ٣٢به چه طريقی ايمان کليسا ايمان واحد محسوب می شود؟
ﺟماعت ايمانداران )کليسا( با آنکه شامل افرادی با زبانها،
فرهنگها و آيين متفاوت می باشد ،در عين حال با صدايی متحد
ايمانی را که از خداوند دريافت و توسط سنت رسولی منتقل شده،
ابراز می کند .کليسا به خدای يکتا ،پدر ،پسر و روح القدس اعتراف
نموده ،و به تنها راه نجات اشاره می کند .بنابر اين ما تماما با
يک قلب و روح به کﻼم خدا ايمان داريم ،کﻼمی که چه به صورت نوشته
شده ،يا منتقل شده وتوسط کليسا به عنوان الهام الهی ابرازشده،
به دست ما رسيده است .
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بخش دوم ـ فصل اول
قانون ايمان مسيحيان
قانون ايمان رسوﻻن

من ايمان دارم به خدای پدر قادر مطلق ٬خالق آسمان و زمين.
وبه عيسی مسيح  ،پسر يگانه او٬
خداند ما ،که توسط روح لقدس باردارشد واز مريم باکره مولود شد،
تحت حکومت پنطيوس پيﻼطس
مصلوب شد ٬مرد و دفن شد.
او به دنيای مردگان ) دوزخ( فرو رفت
و در روز سوم از ميان مردگان قيام کرد
و به آسمانها صعود نمود ،وی بر دست راست پدر نشسته است و مجددا
با ﺟﻼل ظهور خواهد کرد تا زندگان و مردگان را داوری کند.
من ايمان دارم :به روح لقدس ،به کليسای مقدس کاتوليک )ﺟامﻊ( ،به
شراکت مقدسين ،به بخشايش گناهان ،رستاخيز بدنها و به حيات ابدی.
آمين.
قانون ايمان نيقيه – قسطنطنيه
من ايمان دارم به يک خدا٬پدر قادر مطلق٬خالق آسمان و زمين
و همه چيزهای ديدنی و ناديدنی.
من ايمان دارم به يک خداوند ،عيسی مسيح ٬
پسر يگانه خدا٬
مولود از پدر پيش از خلقت ﺟهان٬
خدای حقيقی از خدای حقيقی  ٬نور از نور٬
مولود و نه خلق شده  ٬هم ذات با پدر.
توسط او همه موﺟودات خلق شده٬
به خاطر ما انسانها و برای نجات ما ٬وی از آسمان نزول کرد و با
قدرت روح القدس
از مريم باکره متولد گرديد و انسان شد .
در دوران حکمرانی پنطيوس پيﻼطوس به خاطر ما مصلوب شد ٬رنج کشيد و
دفن شد.
و در روز سوم ٬بر حسب کتب مقدس ٬از مردگان قيام کرد:
و به آسمانها صعود نمود .
وی بر دست راست پدر نشسته است و مجددا با ﺟﻼل ظهور خواهد کرد تا
زندگان و مردگان را داوری کند .
ملکوت او را انتهايی نيست.
و ايمان دارم به روح القدس ٬خداوند و حيات بخش صادر شده از پدر و
از پسر.
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در کنار پدر و پسر ٬پرستيده شده و تجليل يافته است .
او توسط انبيا سخن گفته است؛
من ايمان دارم به کليسايی واحد ،مقدس ،کاتوليک )ﺟامﻊ( ورسولی.
من اعتقاد دارم به يک تعميد برای آمرزش گناهان .من منتظر قيام
مردگان و حياتی که در ﺟهان آينده خواهد آمد هستم .
آمين .
فصل اول
من ايمان دارم به خدای پدر
نماد های ايمان
 -٣٣نماد های ايمان چه هستند؟
نماد های ايمان اصولی هستند ،همﭽنين"اعتقاد نامه "و "قانون
ايمان" نيز خوانده شده اند ،که کليسا از همان ابتدا به صورتی
منظم به منظور ادای ايمان خود به زبان مشترک تمام ايمانداران
وصف کرده است.
 -٣٤کهن ترين نمادهای ايمان )اعتقاد نامه( کدامين می باشند؟
کهن ترين نمادهای ايمانی ،اعتقادنامه غسل تعميد می باشد .زيرا
غسل تعميد " بنام پدر ،پسر و روح القدس" )انجيل متی فصل ٢٨باب
 ،(١٩اعطا شده  .حقايق ايمانی که در غسل تعميد ابراز می شوند
به سه شخص قدوس تثليث اقدس اشاره دارند.
٣٥ـ مهمترين سمبلهای ايمان چه هستند؟
اعتقاد نامه رسوﻻن که نماد باستانی غسل تعميد کليسای روم
واعتقادنامه نيقيه-قسطنطنيه که حاصل دومجمﻊ ﺟهانی نيقيه )٣٢٥
بعد از مسيح( و قسطنطنيه ) ٣٨١بعد از مسيح ( مهمترين سمبلهای
ايمان می باشند .اين اعتقاد نامه ها حتی در زمان حال حاضر در
بين تمام کليساهای اصلی شرق و غرب مشترک می باشند.
" من ايمان دارم به خدای پدر قادر مطلق ،خالق آسمان و زمين".
٣٦ـ جرا اعتقادنامه ايمان با کلمات " من ايمان دارم به خدا" شروع می شود؟
زيرا تاکيد براين حقيقت که " من ايمان دارم به خدا" خود منبﻊ
تمامی حقايق ديگر در باره انسان و ﺟهان و بطور کل زندگی تمام
آنانی است که به خدا ايمان دارند.
٣٧ـ چرا می گوييم تنها يک خدا وجود دارد؟
زيرا خدا خودش به عنوان يگانه خدا را بر قوم اسراييل آشکار نمود
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زمانی که گفت " ای اسراييل بشنو خدای ما واحد است" )سفر تثنيه
باب  ٦آيه  ( ٤همﭽنين گفت " ای ﺟميﻊ کرانها ی زمين به من توﺟه
نماييد و نجات يابيد زيرا من خدا هستم و ديگری نيست" ) کتاب
اشعا نبی باب  ٤٥آيه . ( ٢٢عيسی مسيح خود تاييد کرد "...همه
احکام اينست که بشنوای اسراييل خداوند خدای ما خداوند واحد است"
) انجيل مرقس باب  ١٢آيه  (٢٩با اين اعتراف که عيسی مسيح و روح
القدس همﭽنين خدا می باشند و خداوند هيچ تجزيه ای را مابين خدا
ی يگانه را پيش نمی آورد.
٣٨ـ خدا خود را به چه نامی آشکار می کند؟
خدا خود را به موسی تحت نام خدای زنده آشکار می کند " ،خدای
ابراهيم و خدای اسحق و خدای يعقوب ) "....کتاب سفر خروج باب  ٣آيه
 .( ٦خدا خود را به موسی همﭽنين تحت نام اسرار آميز " من هستم هر
آنکه هستم ،يهوه" نيز آ شکار کرد .قبﻼ در عهد عتيق بارها اين اسم
غير قابل توصيف خدا در زمانهای عهد عتيق به عنوان خداوند ﺟايگزين
شده بود .ب نا بر اين در عهد ﺟديد ،عيسی مسيح که خداوند خوانده می
شد در واقﻊ همان خدای راستين است.
٣٩ـ آيا خدا تنها کسی است که "هست" ؟
از آنجايی که مخلوقات هر آنﭽه را که دارند و دريافت کرده اند از
خدا می باشد ،تنها خدا خود سرشار از هستی کامل است .خدا "او که
هست" بدون منشا و پايان .عيسی مسيح آشکار ميکند که نام او "من
هستم" )يوحنا  ( ٢٨ :٨يعنی همان نام الهی است.
٤٠ـ چرا مکاشفه اسم خدا مهم است؟
در آشکار کردن اسم خود ،ثروت رمز نهفته و راز شخص غير قابل توصيف
برای انسان را برمﻼ ميکند .او کسی است فرا تر از ﺟهان و تاريخ.
اوکسی است که زمين و آسمان را خلق کرد .اوخدای وفاداری است که برای
نجات مردم هميشه در کنار آنان است .او واﻻترين تقدس ها است "در
رحمانيت دولتمند است از حيث محبت عظيم خود که با ما نمود")افسسيان
باب  ٢آيه  ، (٤هميشه حاضر به بخشش است.او آن يگانه خدايی است که
روحانی ،فوق اعلی  ،قادر مطلق ،ابدی ،شخصی ،وکمال می باشد .او
حقيقت و محبت است.

" خدا موﺟود بينهايت کامل است او يکی از مقدس ترين شخصيتهای تثليت
است"
)قديس توريبيوس اهل مونته نگرو(
٤١ـ چگونه خدا ،حقيقت است؟
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خدا به خودی خود حقيقت است به گونه ای که نه فريب دهنده و نه فريب
شونده است"  .خدا نور است و هيچ ظلمت در وی هرگز نيست" )رسالۀ اول
يوحنا باب  ١آيه  . (٥پسر ازلی خدا ،تجسم حکمت ،به اين دنيا فرستاده
شد" تا به راستی شهادت دهد") يوحنا ( ٣٧ :١٨
٤٢ـ خدا به چه طريقی آشکار می کند که محبت است؟
خدا خود را بر قوم اسراييل همﭽون کسی آ شکار کرد که محبت بيشتری
نسبت به محبت اوليا به فرزندانشان و يا حتی محبت بين زن وشوهر
دارد .خدا خود " محبت است" " ) رساله اول يوحنای رسول باب  ٤آيه ٨
و  ( ١٦که خودش را کامﻼ ومجانا می دهد " ،او آنقدر ﺟهان را محبت
نمود که پسر يگانه خود را داد تا هر که بر او ايمان آورد حيات
ﺟاودانی يابد" )يوحنا  .(١٧-١٦: ٣با فرستادن پسرش و روح القدس ،خدا
آشکار نمود که خودش تبادل ازلی محبت است.

٤٣ـ ايمان داشتن تنها به يک خدای واحد چه مفهومی دارد؟
ايمان داشتن تنها به يک خدا آگاهی به شناخت شکوه و ﺟﻼل او را شامل
می شود  .زندگی در سپاسگزاری و اعتماد هميشگی در او ،حتی در مشقت را
ش امل می شود ،دانستن وحدت و عزت واقعی همه انسانهای خلق شده به شکل
خود واستفاده مفيد از چيزهايی که او خلق کرده را شامل می شود
٤٤ـ راز اصلی ايمان و زندگی مسيحيت چيست؟
راز اصلی ايمان و زندگی مسيحيت راز قدوس تثليت اقدس می باشد .
مسيحيان به نام پدر و پسر وروح القدس تعميد می شوند.
 ٤٥ـ آيا راز قدوس تثليث اقدس با بينش و منطق انسان به تنهايی قابل شناخت است؟
خدا آثاری از وﺟود تثليثی بودن اش را در خلقت و عهد عتيق بجا
گذاشته است اما باطنی وﺟود اوعنوان تثليث اقدس بودن از معماهايی
است که با منطق به تنهايی حتی با ايم ان قوم بنی اسراييل قبل از ﺟسم
گرفتن پسر خدا و فرستادن روح القدس منيﻊ ويا غير قابل دسترس است.
اين راز توسط عيسی مسيح آشکار شد و منشا ساير رازها می باشد.
٤٦ـ عيسی مسيح چه چيز را در باره راز پدر آشکار کرد؟
عيسی مسيح آ شکار کرد که خدا " پدر "است و نه فقط اينکه او خالق
ﺟهان هستی و انسان است  ,اما باﻻ تر از همه آشکار نمود که پسر را
که کﻼم اواست در درون تا ابد مولود کرد " ،که فروغ ﺟﻼلش و خاتم
ﺟوهرش بوده ") رساله به عبرانيان باب  ١آيه .(٣
٤٧ـ روح القس که عيسی مسيح آن را به ما آ شکار کرد کيست؟
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روح القدس سومين شخصيت قدس القداس تثليث است .او خدا است ,واحد و
برابر با پدر وپسر .او " صادر شده از پدر است " )انجيل يوحنا باب ١٥
آيه  " ( ٢٦آغاز بدون آغاز که منبﻊ و سرچشمه زندگی تثليث مقدس
است" .روح القدس همﭽنين از پسر صادر می شود به خاطر هديه ازلی پدر
او را به پسر می دهد .روح القدس از پدر و پسر )ﺟسم گرفته( صادر
کرديده تا کليسا را "به شناخت ﺟميﻊ راستی هدايت کند "
) انجيل يوحنا باب  ١٦آيه .(١٣
٤٨ـ کليسا چگونه ايمان به تثليث را بيان ميکند؟
کليسا تثليث را با ايمان به يگانگی خدا در سه شخصيت در تثليث بيان
ميکند :پدر ,پسر و روح القدس .
شخصيتهای سه گانه الهی خدای واحد هستند زيرا هر يک از آنها به يک
اندازه برابر و سرشار از ماهيت الهی جدا ناپذير می باشند .در حقيقت
آنها از همديگر به دليل روابطی که يکديگر را به هم مرتبط ميکنند،
قابل تمايز می باشند .پدر پسر را بوجود آورده؛ پسر بوجودآمده از
پدر است؛ روح القدس صادر شده از پدر و پسر می باشد .

٤٩ـ چگونه سه شخص الهی کارمی کند؟
اين سه شخص الهی عﻼوه بر دارای يک ماهيت غير قابل تفکيک از هم ،در
فعاليتهای شان از هم غير قابل تفکيک می باشند .تثليث يک عملکرد
همگانه و يگانه دارد  .در اين عمل يگانه الهی ،هريک از اين سه شخص
.
به نحوی حضور دارد که متناسب با حالتش در تثليث است
"آه خدای من ,تثليثی که می پرستم  ...روحم را آرامش ببخشا؛
آن را بهشت و مسکن مورد عﻼقه ات و محل استراحت ات بنما.
من تو را هرگز در آنجا رها ننمايم,,

می شود که با تمام وﺟودم وبا آگاهی کامل به ايمانم ،سراسر پرستش و
مطيﻊ کامل عمل خﻼقانه ات آنجا باشم.
) نيکبخت اليزابت تثليثی(

 -٥٠خدای قادر مطلق چه مفهومی دارد؟
خدا خود را " آنکه قادر و نيرومند است"آشکار می کند ") کتاب مزامير
مزمور  ٢٤آيه ). ٨به کسی که "  ...نزد خدا هيچ امری محال نيست" )
انجيل لوقا باب  ١آيه  .(٣٧قدرت مطلق او عالم گير و مرموز است و
اين قادر مطلق بودن در آفرينش ﺟهان از نيستی و آفرينش بشريت که حاصل
محبتش است ،نشان داده می شود؛ اما باﻻتر از همه اين قادر مطلق بودن
در ﺟسم گرفتن پسر ،قيام پسر از ميان مردگان ،هديه پسر خواندگی و
بخشش گناهان ديده می شود .به همين دليل ,کليسا در دعا هايش او را "
خدای قادر مطلق و ابدی" خطاب می کند.
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 ٥١ـ اهميت اظهار اينکه " در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد" در چيست؟
اهميت آن در اين است که آفرينش ،پايه نقشۀ نجات خدا می باشد.و نيز
نشان دهنده قدرت و خرد محبت خدا است و اولين قدم به سوی پيمان
يگانه خدا با مردمش می باشد .همچنين سرآغاز تاريخ نجات است که در
عيسی مسيح به اوج خود رسيد ؛ همينطور پاسخی است به پرسش اساسی در
رابطه با منشا و سرنوشت ما .
 ٥٢ـ چه کسی جهان را آفريد؟
پدر و پسر و روح القدس ،يگانه اصل تفکيک نا پذير خلقت می باشند اگر
چه خلقت ﺟهان به خصوص به خدای پدر نسبت داده شده است
 -٥٣چرا جهان خلق شد ؟
ﺟهان ازبرای شکوه و ﺟﻼل خدا يی خلق شد که از پيش آرزو داشت نيکی،
حقيقت و حسن خويش را مراوده کند .غايت نهايی خلقت اين است که خدا،
در مسيح ،ازبرای شکوهش و خوشنودی ما "کل در کل ") اول قرنتيان باب
 ١٥آيه  ( ٢٨باشد.
" ﺟﻼل خدا ،انسان بطور کامل زنده است ؛ بعﻼوه زندگی انسان بصيرت خدا
است) " .قديس آيرينوس(
 -٥٤خدا چگونه عالم هستی را آفريد؟
خدا عالم هستی را آزادنه با حکمت ومحبت آفريد .جهان نه نتيجه احتياج
ونه حاصل اتفاق کورکورانه و نه احتمال بود بلکه خدا جهان را "از
نيستی" )دوم مکابيان  ( ٢٨ :٧آفريد  .دنيايی که دارای نظم ونيک وبه
طور ازلی ورای همه چيزاست  .خدا ،خلقت خويش را با هستی خود محفوظ
ونگه می دارد وبا دادن قابليت عمل کردن و از طريق پسرش و روح القدس
آن را به سوی کمال خود هدايت می کند.
 ٥٥ـ مشيت الهی چيست؟
مشيت الهی شامل تدبيراتی است که خدا مخلوقات را به عاقبت نهايی که
خود آنها را به آن دعوت نمود ،سوق می دهد .خدا صاحب مطلق طرح خويش
است .با اين حال ،برای انجام آن  ،از تشريک مساعی مخلوقات استفاده
می کند .و در عين حال خدا به مخلوقاتش اقدام به کرامت خود و نسبت
به ديگران را عطا می کند .
 -٥٦ما چگونه با مشيت الهی همکاری می کنيم ؟
در حالی که خدا به آزادی ما احترام می گذارد ،از ما می طلبد که با
او همکاری نماييم و توانايی انجام آن را نيز از طريق اعمالمان ،دعا
و درد و رنج فراهم می کند تا تمايل خواستن و کار کردن برای رضامندی
او را در ما بيدار کند ".زيرا خدا است که در شما بر حسب رضامندی
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خود هم اراده و هم فعل را بعمل ايجاد می کند" )فيليپيان باب دوم آيه
.(١٣
 -٥٧اگر خدا قادر مطلق وعاقبت انديش است چرا شرارت وجود دارد؟
با وجود اينکه ،اين سوال رنج آور و مرموز می باشد ،تنها ايمان
مسيحيت قادر جواب گو به آن می باشد .به نظر می رسد خدا به هيچ وجه
چه مستقيم وغير مستقيم علت شرارت نيست  .او رمز شرارت را درپسرش
عيسی مسيح که مرد وقيام کرد وبرگناه اوليه انسان غلبه نمود  ،گناهی
که منشا وريشه تمام شرارتها بود ،منور می کند.
 -٥٨چرا خدا اجازۀ شرارت را می دهد؟
ايمان به ما اطمينان می دهد که خدا اجازه نمی دهد که شرارت رخ دهد
مگر آنکه رخداد نيکويی پس از آن حاصل شود .اين امر در روشی حيرت
برانگيز توسط خدا در مرگ و رستاخيز مسيح تحقق می يابد .درحقيقت ،از
بزرگترين شرارتهای اخﻼقی ) قتل پسر خود( نيکوترين ارمغان حاصل شد )
جﻼل مسيح و رستگاری ما (
آسمان و زمين
 -٥٩خدا چه چيز را خلق کرد؟
کتاب مقدس ميگويد ،در ابتدا  ،خدا آسمانها و زمين را آفريد" )سفر
پيدايش باب ١آيه "١کليسا در قانون ايمان خود اظهار می کند که خدا
خالق همه چيزا است اعم از چيزهای ديدنی و ناديدنی ،همه موجودات
مادی و معنوی ،شامل فرشتگان و جهان قابل مشاهده و به شيوه ای خاص
انسان.
 -٦٠فرشتگان که هستند؟
فرشتگان ،مخلوقاتی روحانی ،فاقد جسم ،نا مرئی ،جاودانی وموجوداتی
دارای هوش و اراده هستند .آنها پيوسته با خدا رو در رو و او را جﻼل
می دهند .فرشتگان خدا را خدمت نموده و درانجام ماموريت نجات همگان،
پيام آوران او می باشند.
 -٦١به چه طريقی فرشتگان در زندگی جماعت ايمانداران )کليسا( حضوردارند؟
ﺟماعت ايمانداران )کليسا( همراه با فرشتگان به ستايش خدا می
پردازند وگاه نيز کليسا از آنان کمک طلبيده و در آيين کليسايی از
آنها تقدير می نمايد.

" پشت سر هر ايماندار ،فرشته ای ،همچون شبان و پشتيبان ايستاده تا او
را در زنگی اش راهنمايی کند".
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)قديس بسيل کبير(

 -٦٢کتاب مقدس چه چيزی دربارۀ جهان مرئی می آموزد؟
کتاب مقدس با تشريح آفرينش در"شش روز" به ما ،ارزش و هدف دنيای خلق
شده را می آموزد .برای مثال ،همه چيز برای سپاس گفتن خدا و برای
خدمت به انسان آفريده شده .وجود همه چيز مديون خدا می باشد و همه
موجودات از خدا ،نيکی و کمال را دريافت می نمايند و خدا قوانين
مخصوص به آنها و جايگاهشان را در جهان مشخص می کند.
 -٦٣جايگاه شخص انسان در خلقت کجا است؟
شخص انسان در درجۀ اعﻼی خلقت قرار دارد چرا که به شکل و شباهت خدا
آفريده شده است.
 -٦٤چه نوع پيوستگی بين جيزهای آفريده شده وجود دارد؟
نوعی اتکا متقابل به هم و سلسله مراتب بين مخلوقات ،بر حسب اراده
خدا وجود دارد .در عين حال نوعی نيز اتحادی و همبستگی بين مخلوقات
وجود دارد چرا که همۀ موجودات توسط يک خالق آفريده شده اند ،توسط
يک خالق مورد محبت قرار می گيرند وبرای جﻼل او می باشند .احترام به
قوانينی که در آفرينش بيان شده اند و روابطی که بر اساس طبيعت
موجودات مشتق شده اند ،اصل حکمت و پايه اخﻼق می باشند.
 -٦٥چه رابطه ای بين عملکرد خلقت و رستگاری وجود دارد؟
کار خلقت در عظمت رستگاری به اوج می رسد و در حقيقت موجب آفرينش
جديدی می شود که مفهوم حقيقی خود را در آن به صورت کامل باز می
يابد.
انسان
 ٦٦ـ اينکه مرد و زن "به شکل خدا" آفريده شده اند چه مفهومی دارد و چگونه قابل درک است؟
بدين مفهوم که آنها آزادانه ،قادر به شناخت و دوست داشتن خالق شان
می باشند  .انسان تنها مخلوق روی زمين است که خدا خواست بخاطرش از
طريق دانش و محبت زندگی الهی اش را به اشتراک بگذارد .تمام افراد
بشر چنانچه به شکل خدا آفريده شده اند ،دارای شان و منزلت فردی می
باشند .نه به منزله يک چيز بلکه يک شخص ،قادر به خود شناسی و
آزادانه خود را وقف ورود به صميميت و همدلی با خدا وديگران باشد .
 ٦٧ـ قصد خدا از خلقت مرد و زن چيست؟
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خدا همه چيز را برای آنان خلق کرد؛ و آنان را خلق کرد تا او را
بشناسند ،خدمت ومحبت نمايند ،ودر شکرگزاری تمامی اين دنيا را به او
تقديم نمايند و نيز در بهشت با او زندگی نمايند .تنها در راز جسم
گيری" کلمه"  ،راز شخص انسان به حقيقت روشن می شود .از قبل برای زن
و مرد مقدر شده تا تصوير پسر خدا را که انسان شد ،به وجود آورند،
تصويری بی عيب از " ..خدای نا مرئی " است )کولسيان .(١٥ :١
 ٦٨ـ چرا نژاد انسان ،يکی است؟
تمام مردم از يک نژاد انسان هستند چرا که منشأ مشترک آن خدا می
باشد " .و هر امت انسان را از يک خون ساخت ) "...کتاب اعمال رسوﻻن
باب  ١٧آيه  .(٢٦همۀ آنها يک نجات دهند دارند وبه شراکت در سعادت
ابدی خدا دعوت شده اند.

 ٦٩ـ چگونه روح و جسم در بدن با هم متحد هستند؟
انسان دارای روح و جسم می باشد  .در انسان روح و ماده تشکيل يک ذات
را می دهد .اين اتحاد بين روح و ماده چنان عميق است که ،به خاطر
اصل روحانی که روح می باشد و بدن که ماده است ،يک جسم زنده را
تشکيل می دهند که در جﻼل تصويرخدا شريک می شود .
 -٧٠روح از کجا می آيد؟
روح روحانی از والدين به وجود نمی آيد بلکه بﻼفاصله توسط خدا خلق
می شود و فنا ناپذير است .هنگام مرگ پس از جدا شدن از بدن نابود
نمی شود بلکه در هنگام رستاخيز با بدن متحد می شود.
 -٧١خدا چه روابطی را بين مرد و زن بنا کرد؟
از لحاظ انسان بودن  ،خدا زن و مرد را با کرامت و شان يکسان آفريد.
در عين مکمل هم آفريده شده آند از آن لحاظ که مرد وزن خلق شدند.
خدا خواست آنها برای همديگر همدل باشند .همچنين برای انتقال زندگی
از آنها برای ازدواج "يک جسم" دعوت شده اند( سفر پيدايش باب  ٢آيه
 .(٢٤بعﻼوه از آنها دعوت شده تا برای سلطه بر زمين ،مانند مباشران
خدا خدمت نمايند .
 -٧٢حالت اوليه انسان بر طبق نقشۀ خدا چه بود؟
خدا با خلق کردن مرد و زن ،شراکت
خويش ،در تقدسش و درعدالتش داد .
نمی شدند ،بعﻼوه هماهنگی کامل در
هماهنگی بين خالق ومخلوق ،بين زن
تمام خلقت.
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خاصی را به آنها در زندگی الهی
در نقشه خدا آنان متحمل عذاب و مرگ
درون شخص انسان پيش می آمد،
و مرد ،همچنين بين زوج اوليه و

سقوط انسان
 ٧٣ـ حقيقت گناه را چگونه بايد فهميد؟
گناه در تاريخ بشريت حضور دارد .حقيقت گناه را می توان تنها در نور
وحی الهی و مهمتر از همه در نور عيسی مسيح به عنوان نجات دهنده،
فهميد  .جايی که گناه فراوان بود ،او ،فيض را بيشتر بر همه نازل نمود.
 -٧٤سقوط فرشتگان چه بود؟
اين اصطﻼح نشان ميدهد که شيطان و ساير ارواح پليد که کتاب مقدس و
سنت کليسا در باره آن سخن می گويند ،فرشتگانی بودند که خدا آنها را
خلق کرد  .اما ،به هر حال مبدل به شيطان شدند زيرا آزادانه و
قاطعانه خدا و ملکوت آسمان ی اش را طرد نمودند وبدين ترتيب باعث
پيدايش جهنم شدند .آنها تﻼش می نمايند که در شورش عليه خدا انسان
را شريک خود نمايند .در هر صورت ،خدا در عيسی بر شيطان قاطعانه
غلبه کرد.
 ٧٥ـ اولين گناه انسان چه بود؟
وقتی که اولين مرد و زن توسط شيطان وسوسه شدند و اجازه دادند که
اعتماد بين خود و خالقشان در قلبشان از بين برود .با اين سرپيچی از
خدا خواستند "همانند خدا" شوند " اما بدون خدا و بدون هماهنگی با او
)سفر پيدايش باب  ٣آيه  .(٥بدين ترتيب آدم و حوا و اوﻻدشان بﻼفاصله
موهبت الهی تقدس و عدالت را از دست دادند
 -٧٦گناه اوليه چيست؟
گناه اوليه که تمام بشريت با آن بدنيا می آيد ،حالت محروميت از
تقدس اوليه و عدالت می باشد .گناهی است که ما "دچار آن" شده ايم و
نه "مرتکب آن " ؛ حالتی است که ما در آن به دنيا می آييم و نه يک
عمل شخصی .چون ريشۀ اوليه همۀ انسان يکی است ،اين گناه به همۀ اوﻻد
آدم منتقل شد "نه با تقليد بلکه با تکثير" .اين انتقال رازی است که
ما قادر به فهم کامل آن نيستيم.
 ٧٧ـ چه پيامدی ناشی از گناه اوليه می باشد؟
پيام د گناه اوليه اين بود که طبيعت انسان ،بدون اينکه کامﻼ فاسد
شود ،نيروهای طبيعی آن جريحه دار شدند .در معرض جهالت قرار گرفت،
متحمل رنج و مرگ ومتمايل به گناه شد .اين تمايل  ،شهوت ناميده می
شود .
 -٧٨خدا بعد از اولين گناه چه کرد؟
پس از آنکه جهان از گناه اشبا ع شد ،خدا انسان را به نيروی مرگ
نسپرد  .بلکه ،به طريق اسرار آميزی " نخستين مژده ")سفرپيدايش باب ٣
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آيه  (١٥را پيشگويی نمود که در آن بر شيطان غلبه خواهد شد و انسان
پس از سقوطش ،باﻻ برده خواهد شد .اين اولين اعﻼم بشارت مسيح و نجات
دهنده بود .بنا بر اين سقوط انسان بعدا "سقوط فرخنده " خوانده خواهد
شد زيرا به سبب آن " نجات دهنده ای بزرگ برای ما حاصل شد " )آيين
نمازکليسای ﻻتين در شب عيد رستاخيز(.

بخش دوم ـ فصل دوم
من ايمان دارم به عيسی مسيح ،تنها پسر خدا
 -٧٩مژده خوب برای بشريت چيست؟
اعﻼن عيسی مسيح" ،پسر خدای زنده " ) انجيل متی باب  ١٦آيه ،(١٦
کسی که مرد و از مردگان قيام کرد .در زمان پادشاهی هرود و
امپراتوری سزار آگوستوس ،خدا به تحقق وعده خود که به ابراهيم و
اوﻻد او داده بود عمل کرد " .ليکن چون زمان به کمال رسيد خدا
پسر خود را فرستا د که از زن زاييده شد و زير شريعت متولد تا
آنانيرا که زير شريعت باشند فديه کند تا آنکه پسر خواندگی را
بيابيم ) .رساله پولس رسول بغﻼطيان باب  ٤آيه ٤ـ .(٥
 ٨٠ـ چگونه مژدهٌ خوب پخش شد؟
ازهمان ابتدا اولين شاگردان با شوق و تمايل عيسی مسيح را به
منظور هدايت همگا ن به ايمان آوردن به او ،بشارت دادند .حتی
امروز ،از عشق شناخت مسيح تمايل به بشارت انجيل و تعليم ،متولد
می گردد ،بدين معنی که ،آشکار کردن شخص مسيح طرح خلق شده خدا و
.
چگونگی انسان شدن او در اتحاد با خودش نمايان ميشود
" ودر عيسی مسيح ،تنها پسرش ،خداوند ما"
 ٨١ـ معنی اسم عيسی چيست؟
اسم " عيسی که توسط فرشته در زمان بشارت داده شد " به معنی " خدا
رهايی بخش "است .اين اسم هويت و ماموريت او را بيان می کند "
زيرا او امت خويش را از گناها نشان خواهد رهانيد" ) انجيل متی
باب  ١آيه  .( ٢١پطرس حواری اعﻼم کرد که " زيرا که اسمی ديگر
زير آ سمان به مردم عطا نشده که بدان بايد ما نجات يابيم" )
کتاب اعمال رسوﻻن باب  ٤آيه .(١٢
 ٨٢ـ چرا عيسی "مسيح" ناميده شد؟
" "Christبه زبان يونانی و "مسيح " به زبان عبری ،معنی "مسح شده "
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می دهد .عيسی مسيح است زيرا توسط خدا وقف و توسط روح القدس برای
ماموريت نجات بخش  ،مسح شد .او مسيح موعود قوم بنی اسرائيل،
فرستاده شده به اين جهان توسط پدر است .عيسی لقب مسيح را قبول
کرد و مفهوم آن را به وضوح روشن کرد " :از آسمان فرود آمد" )
انجيل يوحنا باب  ٣آيه  ، (١٣مصلوب شد و سپس قيام کرد ،او خادم
رنج ديده است " و جان خود را در راه بسياری فدا می سازد" )انجيل
متی باب  ٢٠آيه  .( ٢٨مسيحی از اسم مسيح به ما ملقب ميشود .
 ٨٣ـ به چه مفهومی عيسی پسر مولود از خدا است؟
عيسی بطور کامل و منحصر بفرد پسر خدا است .در زمان تعميد و تجلی
شدنش ،پدراو را "پسر حبيب اش" معين نمود  .با ارائه نمودن خويش
همچون پسری که "پدر را می شناسد" )انجيل متی باب  ١١آيه ،(٢٧
عيسی رابطه ابدی خود با خدای پدر را تصريح کرد .او "پسر يگانه
خدا" است )رساله اول يوحنای رسول باب ٤آيه  ، ( ٩شخص دوم تثليث
القدس .او نقش مرکزی موعظه رسالتی است .رسوﻻن شکوه تنها مولود
از پدر" را ديدند )انجيل متی باب ١آيه .(١٤
 ٨٤ـ مفهوم لقب "خداوند" چيست؟
در انجيل به کرات لقب خدا به عنوان پادشاه تعيين ميشود .عيسی اين
لقب را به خود نسبت می دهد و سلطه الهی و قدرت خود را بر طبيعت،
شيطان ،گناه و مرگ و باﻻتر از همه رستاخيزش را آشکار کرد .اعتقادات
مسيحيان اوليه اظهار می کند که قدرت ،افتخار و شکوه که به خدا
متوجه ميشود به مسيح هم تعلق دارد .خدا" نامی را که فوق از جميع
نامها است به او بخشيد" )رساله به فليپيان باب  ٢آيه  .(٩او خداوند
جهان و تاريخ است ،تنها کسی است که ما بايد بطور کامل آزادی خود را
.
تسليم کنيم
عيسی مسيح توسط قدرت روح القدس آبستن واز مريم باکره متولد شد.

 ٨٥ـ چرا پسر خدا انسان شد؟
برای رستگاری ما انسانها ،با قدرت روح القدس پسرخدا در رحم مريم
باکره جسم گرفت  .او اين کار را برای آشتی دادن ما گناهکاران با خدا
انجام داد تا به ما محبت بينهايتش را بياموزدو برای ما نمونه تقدس
گردد و ما را "شريک در ماهيت الهی" نمايد )رساله دوم پطرس رسول باب
 ١آيه .(٤
 -٨٦مفهوم لغت " جسم گرفتن " چيست؟
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کليسا راز شگفت انگيز اتحاد طبيعت الهی و انسانی در يک شخص
در کلمه "جسم گرفتن" فرا می خواند .برای نجات ما پسر خدا "
گرديد" و ميان ما ساکن شد )انجيل يوحنا باب  ١آيه  .( ١٤به
انسان گرديد .ايمان به جسم گرفتن نشان مشخصه و ممتاز ايمان
است .

الهی را
جسم
حقيقت
مسيحيت

 -٨٧چگونه عيسی مسيح واقعا خدا و واقعا انسان است؟
عيسی در وحدت شخص الهی ،خدا واقعی و انسان واقعی و اين دو از هم
جدايی ناپذير اند  .همچون پسر خدا " ،مولود و نه مخلوق ،هم سرشت با
پدر "،او انسان حقيقی و برادرمان شد ،در حين اينکه همواره خدا و
خداوند ما باقی ماند .
 -٨٨در اين رابطه شورای کالسد ون )در سال  (٤٥١به ما چه می آموزد؟
اين شورا به ما می آموزد تا اعتراف نماييم که" خداوند ما عيسی مسيح
کامل در انسان بودنش ،خدای حقيقی و انسان حقيقی ،همان يگانه وهمان
پسر خدا است که ،متشکل از نفس ناطقه و بدن ،در الوهيت هم سرشت با
پدر ،و با ما هم گوهر در انسانيت ،در همه چيز بجز گناه" )رساله به
عبرانيان باب  ٤آيه  ،( ١٥م ولود از پدر به الوهيت قبل از هر زمان،
و در روزهای آخر  ،برای نجات ما ،توسط مريم ،باکره و مادر خدا،
همانطوربا انسانييتش بدنيا آمده .
 -٨٩کليسا چگونه راز جسم گرفتن را بيان می کند؟
کليسا اعتراف ميکند که عيسی مسيح خدای واقعی و انسان واقعی
دو طبيعت ،الهی و انسانی ،بدون اغتشاش بلکه متحد با يکد يگر
کلمه  ،بنا بر اين ،در انسانيت عيسی تمام چيزها ـ معجزهايش،
مرگش بايد به شخص الهی اش که با استفاده از طبيعت انسانی اش
ميکند نسبت داد.

است ،با
در شخص
عذاب و
عمل

آه يگانه پسر مولود و کلمه خدا ،هر آنکه ﺟاودانی است،
هر آنکه به تدبير برای نجات ما از مريم مقدس هميشه باکره مادر خدا
ﺟسم گرفتی....
تو همان يک از تثليث القدس ،ستايش شده توسط پدر وروح القدس،
نجاتمان ده إ"
) آئين مناﺟات بيزانسی قديس يوحنا کريزوستوم(
 -٩٠آيا جسم گرفتن پسر خدا با دانش و روح بشرهمخوانی ميکند؟
پسر خدا به ﺟسم مطابق با روح عقﻼنی انسان
قوه دراکه انسانييش و تجربه چيزهای زيادی
عنوان يک انسان آگاهی آنی ومانوس به خدای
افکار مخفی انسان را فهميد و نيز به خوبی
کردن نقشه های ازلی آمده است.
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زندگی بخشيد .عيسی توسط
را آموخت؛ پسر خدا به
پدر داشته است .او همﭽنين
واقف بود که برای آشکار

 -٩١چگونه دو اراده با جسم گرفتن کلمه تشريک مساعی ميکنند؟
عيسی هم اراده الهی و هم انسانی داشت .پسر خدا درطی مدتی که با ما
زندگی ميکرد ،اراده انسانی اش را چنانﭽه از قبل توسط پدر و روح
القدس برای نجات ما تصميم گرفته شده بود همه را به انجام رسانيد .
اراده انسانی مسيح بدون اکراه و تضاد با اراده الهی اش پيروی شد،
به عبارت ديگر مشروط به آن بود.
 -٩٢آيا مسيح جسم انسانی حقيقی داشت؟
مسيح برای رويت کردن خدای نا مريی از ﺟسم انسانی استفاده و آنرا
بعهده گرفت .به همين منظور مسيح را می توان در تصاوير مقدس نشان
داده و مورد پرستش قرار داد .
 -٩٣قلب مسيح نمونه چه هست؟
مسيح ما را با قلب انسان می شناخت و دوست می داشت .قلب او ،برای
رستگاری ما سوراخ شد ،سمبول محبت بينهاتی است که به پدر و هر يک از
ما دارد .
 -٩٤مفهوم اصطﻼح " آبستن شدن توسط قدرت روح القدس  "،،...چيست؟
اين اصطﻼح به اين مفهوم است که حضرت مريم باکره توسط قدرت روح
القدس و بدون دخالت انسان آبستن پسر ازلی در رحم اش گرديد .فرشته
به او بشارت داد که " روح القدوس بر تو خواهد آمد" )انجيل لوقا باب ١
آيه ).٣٥
 .... " -٩٥مولود از مريم باکره " :چرا حضرت مريم واقعا مادر خدا است؟
حضرت مريم واقعا مادر خدا است زيرا او مادر عيسی است )انجيل يوحنا
باب  ٢آيه  ١و باب  ١٩آيه  .( ٢٥کسی که با قدرت روح القدس آبستن شد
و پسر حقيقی او شد و در واقﻊ همان پسر ازلی پسر خدای پدر .او خود
خدا است.
 ٩٦ـ مفهوم " لقاح مطهر " چيست؟
از همان ابتدا خدا آزادنه حضرت مريم را انتخاب کرد که مادر پسر خود
باشد .برای آنکه اين تکليف ادا شود حضرت مريم خود لقاح مطهر بود.
اين بدان معنی است که با لطف خدا و انتظار شايستگی او در رابطه با
عيسی مسيح ،حضرت مريم از گناه اوليه مبرا و از همان ابتدا معصوم
بود .
 -٩٧شراکت حضرت مريم در نقشه الهی نجات چه بود؟
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به لطف خدا حضرت مريم در طی تمام زندگانی اش از هر گناهی مبرا بود.
او تنها کسی است که "پر از نعمت "محصوب ميشود )انجيل لوقا باب ١
آيه  ،(٢٨به تمام معنا مقدس .وقتی که فرشته او را مطلع کرد که "او
بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی شود ")انجيل لوقا باب  ١آيه
 ،( ٣٢او آزادنه به "اطاعت از ايمان" )رساله پولوس رسول باب  ١آيه
 (٥رظايت داد .بنا بر اين حضرت مريم از صميم قلب خود را تماما به
حمايت کار پسر خود عيسی ،برای رستگاری الهی سپرد .
 -٩٨مفهوم عيسی مولود از باکره چيست؟
به اين معنی است که عيسی در رحم باکره و تنها با قدرت روح القدس و
بدون دخالت انسان حمل شد .او پسر پدر آسمانی مطابق بر طبيعت الهی و
پسر حضرت مريم مطابق بر طبيعت انسانی است .به هر حال ،از آنجايی که
در او يک شخص الهی وجود دارد ،او بدرستی با هر دو طبيعت انسانی و
الهی پسر خدا می باشد .
 -٩٩چگونه حضرت مريم "هميشه باکره" است؟
به اين معنا هميشه باکره است که او "باکره بود در زمان آبستن به
پسرش ،در بدنيا آوردن او ،در حمل او ،حين پرستاری و شير دادن او و
هميشه باکره")قديس آگوستين(
بنا بر اين وقتی که اناجيل صحبت از "برادران و خواهران مسيح" می
کنند ،بر طبق طريقه صحبت استفاده شده در کتاب مقدس ازنزديکان و
خويشاوندان او سخن می گويد .
١٠٠ـ چگونه مادری روحانی و معنوی حضرت مريم عالمگير است؟
حضرت مريم تنها يک پسر داشت ،مسيح ،اما در اوست که مادری روحانی اش
برای نجات به همگان گسترش می يابد .مطيعانه در کنار آدم جديد ،عيسی
مسيح ،آن باکره همان حوای جديد است ،مادر حقيقی تمام زندگان ،کسی
که با عشق مادری در بدنيا آوردن و در تشکيل چنين فيض الهی تشريک
مساعی داشت .مادر و باکره ،حضرت مريم نماد کليسا و کامل ترين تحقق
خود است .
١٠١ـ به چه معنايی زندگی مسيح يک راز است؟
تمام زندگی مسيح يک مکاشفه است .هر آنچه که در زندگی زمينی اش قابل
رويت بود ما را به راز الهی و غير قابل رويت رابطه فرزندی اش هدايت
کرد " :کسی که من را ديده است پدر را ديده است" )انجيل يوحنا باب ١٤
آيه  .(٩عﻼوه بر اين ،چنانچه نجات بطور کامل از صليب و قيام مسيح
از مردگان می آيد ،تمام زندگی مسيح راز رستگاری است زيرا تمام
چيزهای که عيسی گفت ،عمل کرد و رنج کشيد بمنظور نجات انسان افتاده
و اعاده پيشه آنان همچون فرزندان خدا بوده است .
١٠٢ـ خدا چگونه جهانيان را برای راز مسيح آماده کرد؟
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خدا در طول قرنها آمدن پسر خود را آماده کرد .او اندک انتظار آمدنش
را در قلب مشرکان بيدار کرد بخصوص به واسطه عهد عتيق ،ونهايتا توسط
يحيی تعميد دهنده آخرين پيامبر بزرگ آماده کرد .ما هر سال در آئين
کليسايی ايام بشارت"مژده"  ،اين ايام طوﻻنی انتظار را دوباره زندگی
می کنيم .
١٠٣ـ انجيل در باره راز تولد و طفوليت عيسی چه می آموزد؟
در جشن عيد ميﻼد مسيح شکوه بهشت در فتور طفل نشان داده شده است؛
ختنه عيسی نشان تعلق به قوم يهود و پيش نشانه تعميد ما است؛ تجلی
عيسی در تعميد ،در واقع آشکار شدن مسيح به عنوان پادشاه اسراييل بر
تمامی ملتها است؛ در تقديم عيسی در معبد ،شمعون و حنا به طرز
سمبوليک تمام انتظارات قوم اسرائيل را در انتظار مﻼقات با نجات
دهنده اش بيان می کنند.
؛ فرار به مصر و قتل عام بيگناهان نشانه آن است که تمامی زندگی
مسيح تحت آزارو اذ يت خواهد بود؛ بازگشت از مصر ياد آور خروج قوم
يهود و عيسی را به عنوان موسی جديد معرفی مينمايد که منجی حقيقی و
نهايی است .
 ١٠٤ـ زندگی پنهان و مکتوم مسيح در ناصره به ما چه می آموزد .
در اين دوره از زندگی پنهان در ناصره ،عيسی در سکوت و بصورت عادی
زندگی را می گذراند  .اين امر به ما اجازه می دهد که با عيسی در
قدوسيتی همراه شويم که در زندگی روزمره همراه دعا ،ساده زيستی ،کار
و محبت خا نوادگی يافت می شود  .اطاعت از حضرت مريم و حضرت يوسف پدر
خوانده اش ،تصوير اطاعت فرزندی از خدای پدر را نشان می دهد .حضرت
ِر عيسی ،با ايمان آن را می پذيرند.
مريم و حضرت يوسف علی الرغم درک س
١٠٥ـ چرا عيسی از يحيی تعميد دهنده "غسل تعميد برای آمورزش گناهان " را دريافت کرد )انجيل لوقا باب  ٣آيه (٣؟
برای آغاز کردن زندگی اجتماعی و پيش بردن "تعميد" مرگش ،او که بدون
گناه بود تقبل کرد که در ميان گناهکارن شمرده شود .او "بره خدا
"است" که گناه جهان را بر می دارد" )انجيل يوحنا باب  ١آيه  (٢٩بود
 .شخص پدر او را "پسر حبيب من" )انجيل متی باب  ٣آيه  ( ١٧خطاب کرد
و روح القدس بر او فرود آمد  .تعميد عيسی ،نشانۀ تعميد ما است .
١٠٦ـ آزمايش عيسی در صحرا به ما چه می آموزد؟
وسوسه های عيسی  ،وسوسه آدم درباغ بهشت و وسوسه های قوم اسرايئل در
صحرا را متبلور می کنند .شيطان ،عيسی را با وسوسۀ اطاعت در رابطه
با مأموريت داده شده توسط شخص پدر مورد آزمايش قرار می دهد .مسيح،
آدم نوين ،مقاومت نموده وپيروزيش اعﻼم گر اشتياق شديدی است که
همانا اطاعت مطلق ناشی از محبت فرزندی است.
کليسا با آيين مذهبی ويژه ايام روزۀ بزرگ  ،خودش را با اين راز،
متحد می سازد.
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١٠٧ـ دعوت برای وارد شدن به ملکوت آسمانی خدا که عيسی مسيح به ارمغان آورد شامل حال چه کسی می باشد؟
عيسی همگان را برای ورود به ملکوت آسمانی خدا دعوت کرد .حتی از
بدترين گناهکاران خواسته شده است تا با تقبل رحمت بی کران شخص پدر
توبه نمايند  .اما در حال حاضر ،وبرروی زمين ،ملکوت آسمانی مطعلق به
آنانی است که با قلبی فروتن آن را می پذيرند .برای آنان اسرار
ملکوت آسمانی مکشوف شده اند.
 ١٠٨ـ چرا عيسی با استفاده از نشانه ها و معجزات ملکوت آسمانی را آشکار کرد؟
عيسی سخنان خود را با نشانه ها و معجزات توام می کرد تا به اين
حقيقت گواهی دهد که ملکوت آسمانی دراو ،همان مسيح موعود ،حضور
دارد .گرچه او برخی از افراد را شفا داد ،او نيامد که تمام اشرار
اينجا را از بين ببرد بلکه آمد تا ما را مخصوصا از بردگی گناه
برهاند .بيرون راندن ارواح پليد گواه اين است که صليب او بر
"حکمران اين جهان" )انجيل يوحنا باب  ١٢آيه ) ٣١پيروز می شود.
 ١٠٩ـ در ملکوت آسمانی  ،عيسی چه اختياراتی را به رسوﻻن ارزانی داشت؟
عيسی دوازده نفر را انتخاب کرد ،تا شاهدان آينده رستاخيزش باشند و
در مأموريت خود آنان را شريک کرد ،به آنان اقتدار تعليم ،آمرزش
گناهان ،بنای کليسا و هدايت آن را داد .در اين مجموعه دوازده نفری،
پطرس حواری " کليدهای ملکوت آسمانی")انجيل متی باب  ١٦آيه  ( ١٩و
مقام نخست را برای حفظ و تقويت ايمان به طور کمال وهمﭽنين رساندن
به ﺟماعت ايمانداران به عهده گرفت .
١١٠ـ مفهوم تجلی چيست؟
در تجلی تثليث مقدس آشکار می گردد "  :صدای شخص پدر ،شخص پسر در عيسای
انسان ،روح القدس در ابر درخشان" ) قديس توماس آکيناس( .عيسی در
صحبت با موسی و الياس نبی در بارۀ "رحلت" ) انجيل لوقا باب  ٩آيه ٣١
( خويش ،شکوه وجﻼلی را که از طريق صليب به دست خواهد آمد و همچنين
آمدن دوباره اش که " شکل جس د حقير ما را تبديل خواهد کرد تا به
صورت جسد مجيد او مصور شود" ) رساله پولس رسول به فيليپيان باب ٣
آيه  ( ٢١آشکار می کند .

" تو بروی آن کوه تجلی يافتی وشاگردانت
تا ﺟايی که قادر بودند ،شکوهت را مشاهده کردند ،آه ای مسيح خدا ،
تا هنگامی که تو را مصلوب ببينند بدانند که اين رنج وآﻻم داوطلبا نه
بوده ،وبه ﺟهان اعﻼم نمايند که تو شکوه وﺟﻼل پدر هستی".
) از آئين مناﺟات بيزانسی (
١١١ـ ورود مسيحيانه به اورشليم چگونه رخ داد ؟
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در زمان مقرر ،عيسی برای تحمل رنج وآﻻم و مرگ و قيام از مردگان
وارد اورشليم شد .همچون مسيح پادشاه ،کسی که از حاﻻ آمدن ملکوت
آسمانی را نشان می دهد ،سوار بر اﻻغ وارد شهر شد .بچه های کوچک به
استقبال او ميشتابند و با ستايش حاصل از نشاط فرياد بر می آورند،
فريادی که در ستايش "قدوس ،قدوس "...آئين قربانی مقدس اين چنين
نوشته شده " :فرخنده باد آن کسی که به نام خداوند می آيد هوشيعانا )
ما را نجات ده( ")انجيل متی باب  ٢١آيه  .(٩کليسا آئين هفته مقدس را
با ورود به اورشليم آغاز و برگزار می کند .

" در زمان پنطيوس پيﻼطوس عيسی مسيح رنج برد مصلوب شد ،مرد ،و دفن
شد".

١١٢ـ اهميت راز فصح "پصخا " مسيح در چيست؟
راز فصح مسيح  ،که شامل رنج ،مرگ ،قيام و تجليل می شود ،اساس ايمان
مسيحيان است زيرا نقشه نجات خدا برای رستگاری يکبار برای هميشه
توسط مرگ نجات بخش پسرش  ،عيسی مسيح انجام شد.
١١٣ـ عيسی به چه اتهامتی محکوم به مرگ شد؟
بعضی از رهبران اسرائيل عيسی را متهم کردند که عليه شريعت ،معبد
اورشليم ،بخصوص عليه ايمان به خدای واحد عمل می کند زيرا خود را
پسر خدا اعﻼم کرده  .آنها به همين دليل او را تحويل پيﻼطس دادند تا
شايد او را به مرگ محکوم کند.
١١٤ـ عيسی در رابطه با شريعت اسرائيل چگونه رفتار کرد؟
عيسی شريعت داده شده توسط خدا به موسی را بر کوه سينا لغو نکرد
بلکه با تفسير قاطع آن را بر آورده کرد .او خود قانونگزار الهی بود
که تماما اين شريعت را اجرا کرد .بعﻼوه  ،همچون يک بندۀ مطيع ،تنها
فديه ای که قادر بود برای جبران همگان بپردازد مرگ شفاعت آميزش بود
" زيرامرگ او وسيله آزادی و آمرزش از خطاهايی است که مردم در زمان
پيمان اول مرتکب شده بودند" ) رساله به عبرانيان باب  ٩آيه .(١٥
١١٥ـ عيسی مسيح چه نگرشی در بارۀ معبد اورشليم داشت ؟
مسيح متهم به خصومت عليه معبد بود .هرجند  ،آن را همچون " خانه پدرش
" )انجيل يوحنا باب  ٢آيه  (١٦تکريم کرد ؛ و در آنجا بود که قسمت
مهمی از تعليم اش را ابﻼغ کرد .در عين حال ،ويرانی آن را در رابطه
با مرگ خودش پيش گويی کرد و خود رامنزلگاه قطعی خدا در ميان
انسانها معرفی کرد.
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 ١١٦ـ آيا عيسی با ايمان قوم اسرائيل در رابطه با خدای يگانه و نجات دهنده در تناقض بود؟
عيسی هرگزبا ايمان به خدای يکتا در تناقض نبود ،و نه حتی هنگامی که
کارهای شگفت انگيز الهی انجام داد که نشانۀ تحقق وعدۀ های مسيحيانه
بود وخود را برابر با خدا نشان داد بويژه با بخشيدن گناهان.با اين
حال ،دعوت عيسی برای ايمان آوردن و برگشت به سوی او ،امکان سوء
تفاهم غم نگيز دادگاه و شورای عالی بنی اسرائيل را در اعﻼم فتوای
مرگ عيسی به عنوان کفرگو قابل درک می کند .
١١٧ـ چه کسی مسئول مرگ عيسی است؟
رنج و مرگ عيسی را نمی توان بطور غير مشخص و يکسره به تمام
يهوديانی که در آن زمان زندگی می کردند و يا فرزندان آنان نسبت داد .
در واقع هر انسان گناهکاريعنی همه انسانها وسيله رنج نجات دهنده؛ و
بيشترين سرزنش دراين رابطه برگردن مسيحيانی است که غالبا مرتکب
گناه می شوند و يا مجذوب اعمال شرير می شوند.
١١٨ـ چرا مرگ مسيح قسمتی از طرح خدا بود؟
برای بازگرداندن همه بسوی خود وبه خاطر تمام آنانی که به خاطر گناه
محکوم به مرگ بودند ،خدا ،در محبت پيش قدم شده پسر خود را فرستاد
تا فديه گناهکاران بشود  .مرگ عيسی همانطور که در عهد عتيق اعﻼم
شده بود ،به ويژه با قربانی بندۀ رنجور در " مطابقت با کتاب مقدس"
رخ می دهد .
١١٩ـ به چه طريقی مسيح خود را تقديم پدر نمود؟
تمامی عمر مسيح يک تقديمی داوطلبانه به پدر برای انجام طرح نجات
بود .مسيح " جان خود را فدای بسياری کرد" )انجل مرقس باب  ١٠آيه (٤٥
و در اين راه تمام انسانها را با خدا آشتی داد .مرگ و رنج عيسی
نشان داد که چگونه انسانيتش وسيله ای آزادانه وعالی در اختيار اين
محبت الهی بود که مشتاق نجات همه انسانها بود .
١٢٠ـ تقديم عيسی ،چگونه در شام آخر بيان شده است؟
عيسی در شام آخر با حواريون ،در شب قبل از رنج وآﻻمش تقديم آزادانۀ
خودش را به طور رمز گونه اشاره کرد ودر عين حال به آن تحقق بخشيد
زمانی که گفت "  :اين است بدن من که برای شما داده می شود " )انجيل
لوقا باب  ٢٢آيه " ، )١٩اينست خون .....من ريخته می شود ) انجيل متی
باب  ٢٦آيه  (٢٨بدين گونه او اساس عشای ربانی را برای " ياد گاری " )
رساله اول پولس رسول بقرنتيان باب  ١١آيه  ( ٢٥قربانی خودش بنا
نهاد وهمچنين رسوﻻن خود را به عنوان کاهنان عهد جديد برقرار نمود.
١٢١ـ در طی رنج و عذاب عيسی در باغ جيتسمانی چه اتفاقی افتاد؟
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با وجود آنکه ترس وحشت مرگ بر انسانيت مقدس عيسی " که سرچشمه حيات
است") اعمال رسوﻻن باب  ٣آيه  ( ١٥مستولی گرديد ،ارادۀ انسانی پسر خدا
با ارادۀ خدای پدر مبنی برنجات ما متحد می گردد .عيسی قبول کرد که
گناهان ما را بر دوش بکشد و" از روی اطاعت حاضر به مرگ شد بروی
صليب" ) فيليپيان باب  ٢آيه .(٨
١٢٢ـ نتايج قربانی مسيح بر روی صليب چه هستند؟
عيسی آزادنه زندگی اش را به عنوان قربانی شفاعت آميز تقديم کرد،
بدانگونه که غرامت گناهان ما را به اطاعت کامل از عشق خود تا سرحد
مرگ پرداخت .اين عشق "تا به آخر" ) انجيل يوحنا باب  ١٣آيه  (١پسر
خدا تمام انسانهارا با شخص پدر آشتی داد .بنابراين قربانی فصح
مسيح ،بگونه ای بی نظير و کامل و قاطع ،انسانيت را رهايی می بخشد،
وراه مشارکت با خدا را می گشايد .
١٢٣ـ چرا عيسی از حواريونش خواست که صليب خود را بردارند؟
با فراخوانی از حواريون ب ه برداشتن صليب خود و پيروی از او عيسی
مايل بود آنان اولين کسانی باشند که در فديه بخشش ،ذينفع شوند.
١٢٤ـ بدن مسيح در هنگامی که در قبر بود در چه وضعيتی قرارداشت؟
مسيح متحمل مرگ حقيقی و دفن واقعی شد .با اين حال ،قدرت خدا بدن او
از فاسد شدن محفوظ نگه داشت.
" عيسی مسيح به دنيای مردگان نزول کرد؛
روز سوم از ميان مردگان دوباره بر خواست"
١٢٥ـ " دنيای مردگان" که عيسی در آن فرو رفت چيست؟
اين "دنيای مردگان" از " جهنم " سردرگم متفاوت است .اين حالت شمول
حال همه نيکوکاران و شريرانی بود ،که قبل از مسيح مرده بودند .عيسی
با روحش که در اتحاد با شخص الهی بود به دنيای مردگان نزول کرد تا
نهايتا آنانی که منتظر نجات دهنده بودند بتوانند وارد منظر خدا
شوند .وقتی که با مرگش بر مرگ و شيطان " که بر مرگ قدرت دارد"
)عبرانيان باب  ٢آيه (١٤غلبه کرد ،آنانی که در جستجوی منجی بوده
اند ره ايی داد و دروازه های بهشت را بر آنان باز کرد .
١٢٦ـ جايگاه رستاخيز مسيح در ايمان ما در کجا است؟
رستاخيز عيسی اوج حقيقت ايمان ما به مسيح است و همراه با صليبش
نمايانگر بخش مهمی از راز فصح "پصخا "است.
١٢٧ـ چه نشانه ها و شواهدی بر رستاخيز مسيح وجود دارد؟
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قب ر خالی و به همراه شهادت زنانی که قبل از همه مسيح رستاخيز کرده
را مﻼقات نموده و به رسوﻻن بشارت دادند ،از بزرگ ترين نشانه و
مهمترين شواهد هستند .سپس عيسی " بعد خود را به پطرس و پس از آن به
دوازده حواری ظاهر ساخت و يک بار هم به بيش از پانصد نفر از
برادران ما ظاهر شد " ) اول قرنتيان باب  ١٥آيه ٥ـ ( ٦و همچنين
برديگران  .برای حواريون غير ممکن بود که رستاخيز را داستا ن سرايی
کنند .حقيقت امر اين است که ،عيسی خودش آنان را در نا باوريشان
مﻼمت کرد.
١٢٨ـ چرا رستاخيز همان زمان يک رخداد متعالی است؟
در عين اينکه رستاخ يز يک رخداد تاريخی  ،قابل تصديق و تاييد توسط
شاهدان عينی است اما از آنجا که ورود انسانيت مسيح به شکوه جﻼل
خدا ،يک راز ايمانی است .بنابراين رستاخيز مسيح فراتر و ماورای
تاريخ قرار می گيرد .به همين دليل مسيح خود را بر دنيا آشکار نکرد
بلکه بر شاگردانش وآنها را شاهدان خود برای مردم قرار داد.
١٢٩ـ بدن قيام کرده عيسی چگونه است؟
رستاخيز مسيح به معنای بازگشت به زندگی دنيوی نبود .بدن قيام کرده
اش همان بدنی است که مصلوب شد ونشانه های رنج بر آن هويدا بود .با
اين حال با مشخصات بدن تجليل يافته در زندگی الهی شرکت می کند  .به
همين دليل مسيح قيام کرده قادر بود درهر کجا و هر طور و تحت شرايط
مختلف ،به طورکامﻼ آزادانه خود را بر شاگردانش ظاهر کند.
١٣٠ـ چطور رستاخيز عمل تثليث مقدس است؟
رستاخيز مسيح کار متعال خدا است .سه شخص نثليث اقدس متناسب با
شخصيت خود عمل می کنند :شخص پدر قدرتش را آشکار می کند ،شخص پسر
زندگی خود را که آزادانه تقديم کرده بود " بازپس می گيرد " ) انجيل
يوحنا باب  ١٠آيه  ، ( ١٧روح القدس ،روح وبدن عيسی را متحد ساخته
وبه آن زندگی وجﻼل می بخشد.
١٣١ـ معنای نجات درستاخيز چيست؟
رستاخيز اوج جسم گرفتن است .تاييد اولوهيت مسيح و تمام آنچه مسيح
انجام داد وتعليم داد  .ونيز تحقق تمام وعده های الهی است که برای ما
انجام شده بود  .بعﻼوه مسيح قيام کرده  ،غلبه کرده بر گناه و مرگ،
اساس عدالت و رستاخيز ما می باشد .فيض فرزند خوانده گی راکه به
درستی شرکت در زندگی تنها شخص پسر مولود می باشد برای ما ارزانی می
کند  .در زمان آخرت ،او بدنهای ما را قيام خواهد بخشيد.
" مسيح به بهشت صعود کرد و به دست راست خدا ،آن پدر متعال  ،نشسته
است"
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١٣٢ـ معنی صعود چيست؟
بعد از چهل روز که عيسی دراين مدت خود را بر شاگردان با چهره
معمولی انسان که جﻼل قيام کرده اش را پوشانده بود نشان داد ،به
بهشت صعود کرد وبه دست راست شخص پدر نشست .او خداوندی است که
درانسانيتش در شکوه ابدی پسر خدا سلطنت می کند وبطور مدوام برای ما
نزد شخص پدر شفاعت می طلبد  .و شخص روح القدس را برای ما می فرستد و
به ما اميد آن جايی را می دهد که برای ما آماده کرده .
" از آنجا برای قضاوت زندگان و مردگان خواهد آمد"
 ١٣٣ـ چگونه خداوند ما مسيح در حال حاضر حکمرانی می کند؟
به عنوان پرورگار جهان و زمان ،رئيس کليسا ،مسيح متجلی بطور مرموز
بروی زمين جايی که در حال حاضر پادشاهی اش بصورت بذر و آغاز کليسا
حضور دارد .يک روزی با جﻼل بر خواهد گشت ولی ما زمانش را نمی
دانيم .به همين دليل ما با هوشياری و انتظار وبا دعای" بيا ای
خداوند" ) کتاب مکاشفه باب  ٢٢آيه  ( ٢٠زندگی می کنيم.
١٣٤ـ آمدن پر جﻼل خداوند چگونه اتفاق خواهد افتاد؟
آمدن با شکو ه مسيح بعد از آخرين تحول کيهانی اين دنيای گذرا رخ
خواهد داد .سپس خدا پيروزمندانه برای قضاوت نهايی خواهد آمد .بدين
سان پادشاهی خدا تحقق خواهد يافت .
 ١٣٥ـ مسيح چگونه زندگان و مردگان را قضاوت خواهد کرد؟
مسيح با قدرت نائل شده به عنوان نجات دهنده جهان و آنکه نجات همگان
را به ارمغان آورد ،قضاوت خواهد کرد.
اسرار قلبها همچنين عملکرد هر کس نسبت به خدا و نسبت به همسايه به
وضوح برمﻼ خواهد شد  .هر کس ،با توجه به اينکه چگونه زندگی کرده  ،به
حيات ابدی و يا لعنت ابدی دچار خواهد شد .به اين طريق " ،پری مسيح
" ) افسسيان باب  ٤آيه  (١٣خواهد آمد چنانچه " خدا کل در کل باشد "
) اول قرنتيان باب  ١٥آيه .( ٢٨

فصل سوم
من به روح القدس ايمان دارم

١٣٦ـ مفهوم اعتراف کليسا به " من به روح القدس ايمان دارم " چيست؟
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ايمان داشتن به روح القس ،ابراز ايمان به شخص سوم قدوس القداس است،
کسی که منشاء يافته از پدر و پسر و " ستايش شده ،تکريم و تجليل شده
توسط پدر و پسر است" ) نامه پولس رسول به غﻼطيان فصل  ٤آيه  (٦به
طوری که ممکن است ما نيز زندگی ﺟديد را به عنوان فرزندان خدا را
دريافت بکنيم .
١٣٧ـ چرا تکاليف پدر پسرو روح القدس از هم جدا نشدنی هستند؟
در تثليث تفکيک ناپذير  ،پسر و روح متفاوت ولی ﺟدا ناپذير هستند.
از همان ابتدا تا آخر زمان ،وقتی که پدر پسر را می فرستد او روح را
هم می فرستد هر آنکه ما را در ايمان به مسيح همﭽون فرزندان متقبل
شده که ميتوان خدا را" پدر" ناميد متحد می کند )نامه پولس رسول به
روميان فصل  ٨آيه  .( ١٥روح قابل روييت نيست ولی او را در کلمه که
آشکار می گردد و به بواسطه اعمال کليسا ،می شناسيم
١٣٨ـ اسامی روح القدس چه می باشند؟
" روح القدس " اسم مناسب شخص سوم تثليث مقدس است .عيسی همﭽنين او
را روح ) تسلی دهنده و يا حامی ( و روح راستی خواند .در کتاب عهد
ﺟديد به او روح مسيح  ،از خداوند ،از خدا ـ روح عزت وروح عهد اشاره
می کند.
١٣٩ـ ازچه نمادهايی برای بيان روح القدس استفاده شده است؟
نمادهای بسياری برای روح القس وﺟود دارند :آب زنده سرچشمه گرفته از
قلب زخم ی مسيح که تشنگی تعميد يافتگان را فرو می نشاند؛ تدهين کردن
باروغن ،که نشانه تنفيذ سوگند است؛ آتش که هر آنﭽه را که لمس می
کند آنرا دگرگون می نمايد؛ ابر تيره و يا درخشان ،که بيانگر شکوه و
ﺟﻼل الهی است؛ در دستگذاری که توسط دستها روح القدس داده می شود؛
کبوتری که در هنگام تعميد بر مسيح فرود آمد و همراه او باقی ماند.
١٤٠ـ معنی اينکه" روح از طريق پيامبران سخن گفته است " چيست؟
اصطﻼح " پيامبران" به معنی آنانی بود که توسط روح القدس الهام
گرفتند که به نام خدا سخن گويند .روح پيشگويی عهد عتيق را به تحقق
کامل خود در مسيح کسی که راز او در عهد ﺟديد آشکار می شود ،می
رساند.
١٤١ـ روح القدس چه چيزی را در يحيی تعميد دهنده به انجام رسانيد؟
روح يحيی تعميد دهنده را که آخرين پيامبر عهد عتيق بود پر کرد .تحت
الهام روح يحيی تعميد دهنده برای " آماده کردن مردمانی مستعد برای
خداوند" ) انجيل لوقا فصل  ١آيه  (١٧فرستاده شد .او آمدن مسيح را
اعﻼم کرد ،پسر خدا  ،بر آنکه او را ديدم روح فرود و باقی می ماند،
کسی که به " روح القدس تعميد می دهد" ) انجيل يوحنا فصل  ١آيه .(٣٣
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١٤٢ـ عملکرد روح بر حضرت مريم چه بود؟
روح القدس آماده سازی تمام انتظاره ا ی عهد عتيق را برای آمدن مسيح
را تحقق بخشيد .از راه منحصر بفردی او را با لطف ومرحمت پر کرده
بگونه ای که بکارت او را بارور ساخته تا قادر به ﺟسم گرفتن و بدنيا
آوردن پسر خدا شود .او را مادر "مطلق مسيح" نمود ،يعنی عيسی سر و
کليسا بدن آن است .حضرت مريم در عيد نزول روح القدس بر رسوﻻن عيسی
حضور داشت زمانی که روح القدس مظهر کليسا را "روزهای آخر" آشکار
کرد.
١٤٣ـ چه رابطه ای بين روح وماموريت زمينی عيسی مسيح است ؟
در بدو ﺟسم گرفتن او ،پسر خدا در انسانيت اش همﭽون مسيح موعود
تدهين شده توسط روح وقف شد .او در تعليماتش روح را آشکار کرد ،وعده
داده شده به پدر را اﺟابت کرد و بعد از رستاخيز آنرا با دميدن بر
شاگردان ،به کليسای تازه متولد شده اعﻼم نمود .
١٤٤ـ در هنگام نزول روح القدس بر رسوﻻن عيسی چه اتفاقی افتاد؟
پنجاه روز بعد از قيام هنگام عيد پنطيکاست )عيد پنجاه( عيسی مسيح
ﺟﻼل يافته ،روح القدس را به فراوانی نازل نمود و او رابه عنوان شخص
الهی آشکار کرد تا به اين طريق تثليث اقدس به طور کامل ظاهر شود.
رسالت مسيح وروح القدس ،رسالت کل يسای فرستاده شده است تا راز اتحاد
تثليث مقدس را گسترش و اعﻼن کند.

م ا نور حقيقی را ديده ايم ،ما روح بهشتی را دريافت کرده ايم ،ما
ايمان حقيقی را يافته ايم:
ما تثليث غير قابل تقسيم را ستايش می کنيم،
کسی که ما را نجات داد.
) نوايی از مناﺟات نامه نماز شب پنطيکاست آيئن کليسايی بيزانس (

١٤٥ـ نقش روح القدس درکليسا چيست؟
روح القدس بنيان سرزندگی ،تقدس و روح محبت کليسا می باشد ،شباهت
الهی از دست رفته توسط گناه اوليه را به تعميد يافتگان ،باز
گردانده و موﺟب زندگی در مسيح همان حيات تثليث مقدس می باشد .او
آنها را به پيش ميفرستد تا به حقيقت مسيح شهادت دهند تاآنان را
برای هر آنﭽه را که ثمراتی که روح القدس ببار می آورد ،متشکل کند
") غﻼطيان فصل  ٥آيه (٢٢
١٤٦ـ چگونه مسيح وروح القدس در قلب ايماندار کار می کند؟
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مسيح از طريق رازهای هفتگانه کليسايی با تمام ﺟماعت ايماندارانی که
ثمره حيات ﺟديد روح القدس را دريافت کرده اند ارتباط بر قرار می
کند .روح القدس همان استاد افضلی است که دعا کردن را به ما می
آموزد
"من ايمان دارم به کليسای مقدس کاتوليک"
نقشه خدا برای کليسا
١٤٧ـ معنی لغت کليسا چيست؟
لغت کليسا به ﺟماعتی
که بدور هم ﺟمﻊ شوند
طريق ايمان و تعميد،
شمرده می شوند تشکيل

که خدا از آنان در هر نقطه ﺟهان دعوت می کند
منصوب می شود .آنان اﺟتماع کسانی را که از
فرزندان خدا  ،اعضای مسيح ،و هيکل روح القدس
می شود.،

 ١٤٨ـ آيا در انجيل به اسامی و تصاوير ديگری که به کليسا اشاره کند صحبت می شود؟
در کتاب مقدس تصاويرمتعددی را می توان پيدا کرد که بصورت متمم راز
کليسا را بيان می کند .تصاوير بسنده در عهد عتيق به قوم خدا ملزم
می شوند .عهد ﺟديد تصاويری را عرضه ميکند که به مسيح رهبر اين قوم
که بدن اونيز است ربط می دهد .تصاوير ديگر ترسيم شده از زندگی
شبانی )اغل گوسفند ،گله ،گوسفند( ،از کشاورزی )مزرعه ،بيشه زيتون،
تاکستان( از ساخت و ساز ) محل مسکونی ،سنگ ،معبد( و از زندگی
خانوادگی ) همسر ،مادر ،خانواده( می باشند.
١٤٩ـ منشا و اجراء کليسا چيست؟
کليسا منشا و اﺟراء خود را در نقشه ازلی خدا در می يابد.
او خود را با قوم برگزيده بنی اسراييل ،نشان ﺟمﻊ آوری تمام امتها
در آينده در ميثاق قديمی آماده کرد  .،متکی به سخنان و اعمال عيسی
مسيح ،برآوده شده توسط بازخريد مرگ و قيام او ،کليسا به عنوان رمز
و راز نجات توسط نزول روح القدس در روز پنطيکاست بر رسوﻻن آشکار
شده است .او در بهشت باشکوه بمثابه هيئت تمام رهايی يافتگان زمين
کامل خواهد شد.
١٥٠ـ ماموريت کليسا چيست؟
ماموريت کليسا اعﻼم و بنا کردن ملکوت خدا در ميان همه مردم که با
عيسی مسيح آغاز شد می باشد .کليسا بزر و شروع اين رستگاری ملکوت را
بنا می نمايد.
١٥١ـ مفهوم اينکه کليسا راز است چيست ؟
راز کليسا در حضور فعال روح الهی و معنوی بصورت واقعيت قابل رويت
است و تنها از منظر ايمان می توان آنرا ديد.
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 ١٥٢ـ مفهوم اينکه بگوييم کليسا آيين رستگاری جهانی است چيست؟
به اين معنی است که او وسيله و نماد آشتی و همدلی تمام بشريت با
خدا و وحدت کل نژاد بشر است.

کليسا  :جماعت خدا ،بدن مسيح ،معبد روح

١٥٣ـ چرا کليسا ' جماعت خدا ' است؟
زيرا اين رضايت خدا بود که انسان را نه در انزوا بلکه همانند يک
ﺟماعت تقديس نموده نجات دهد در اتحاد با پدر و پسر و روح القدس
شامل گرداند.
١٥٤ـ خصوصيات جماعت خدا چه می باشند؟
ﺟماعتی که از طريق ايمان به مسيح و تعميد عضو می گردد .به صورت
ازلی منشاء آن خدای پدر ،راس آن عيسی مسيح ؛ نشان آن وقار و آزادگی
فرزندان خدا؛ قانون آن همانا فرمان ﺟديد محبت؛ ماموريت آن بودن نور
و نمک ﺟهان ؛ و سرنوشت او به ملکوت خدا که از قبل بروی زمين شروع
شده است ،می باشد.
 ١٥٥ـ به چه طريقی جماعت خدا در سه عملکرد روحانيت ،پيامبر و پادشاهی مسيح شراکت می کنند؟
ﺟماعت ايمانداران در خدمت کهنوتی مسيح شرکت می کنند زمانيکه ،به
عنوان تعميد يافتگان توسط روح القدس تقديس میشوند تا زندگی روحانی
خود را به عنوان فديه به او تقديم کنند .آنان توسط حس خارق العاده
ايمان و وفاداری عميق با پيوستن و تعمق به درک آن در خدمت نبوی
مسيح شراکت نموده شهادت می دهند .به منظور خدمت پادشاهی ،ازعيسی
مسيح پادشاه عالم که خود را خادم همگان  ،خصوصا فقيران و درماندگان
ساخت ،تقليد .می نمايند.
١٥٦ـ به چه مفهومی کليسا بدن مسيح است ؟
مسيح قيام کرده از طريق روح القدس با مانوسيت ﺟماعت ايمانداران را
با خود متحد می کند .بدين گونه ،آنانی که به مسيح ايمان دارند به
او نزديک هستند ،خصوصا بوسيله قربانی مقدس در نيکو کاری  ،با
همديگر متحد هستند  .آنان تشکيل يک بدن ،همانا کليسا  ،اتحاد خود
را درعملکرد و تنوع اعضا را تجربه کرده است.
١٥٧ـ چه کسی سر اين بدن است؟
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مسيح " اوسر ،و منشا بدن يعنی کليسا است" )نامه پولس رسول به
کولسيان فصل اول باب  . (١٨کليسا از او ،در او و برای او ﺟان می
گيرد .،مسيح و کليسا مسيح کامل را تشکيل می دهند )قديس آگوستين(؛ "
سر و اعضا بگفته ای همان شخص عرفانی را تشکيل می دهد) .قديس توماس
آکو ايناس(.
١٥٨ـ چرا کليسا " عروس مسيح" خوانده ميشود؟
زيرا خداوند خود را “داماد” ناميد )انجيل مرقس فصل دوم آيه .(١٩
خداوند کل يسا را مورد محبت خود قرار داده در پيمان ازلی با خود
متحد ساخت .او ﺟان خود را برای او فدا نمود تا توسط خون خويش آنان
را مطهر )تقدس( نمايد )افسسيان فصل  ٥آيه  ،(٢٦و همانند مادر همه
فرزندان خدا بارور ساخت .در حالی که نماد" بدن" بيانگر اتحاد "سر"
با اعضای آن می باشد ،نماد "عروس" تاکيد بر رﺟحان روابط دو شخص می
باشد.
١٥٩ـ چرا کليسا معبد يا هيکل روح القدس ناميده می شود.
زيرا روح القدس در بدنی که کليسا باشد و در سر و اعضاء آن ﺟا دارد،
او کليسا را توسط کﻼم خدا در نيکوکاری ،آيينهای کليسايی ،فضائل ،و
عطيه های الهی بنا می نمايد.

" هر آنﭽه که روح برای بدن انسان است ،روح القدس در ﺟماعت
ايمانداران مسيح که بدن مسيح همان کليسا می باشد" ) قديس آگوستين(.
١٦٠ـ عطيه های الهی چه هستند؟
هدايايی هستند که روح القس برای خيرخواهی ديگران به افراد عطا می
کند ،برای مايحتاج ﺟهان ،و خصوصا بنا کردن کليسا يا ﺟماعت
ايمانداران  .بصيرت عطيه های الهی مسئوليت مرﺟﻊ ايمان ميباشد.

کليسا واحد است،مقدس ،جامع ،و رسولی می باشد.
١٦١ـ چرا کليسا واحد است؟
زيرا او همانطور که منشاء نمونه اتحاد تثليث سه شخص در يک خدا می
باشد .به عنوان راس وموسس او ،عيسی مسيح اتحاد همه مردم در يک بدن
را دوباره محقق کرد .روح او ،روح القدس تمام ايمانداران را در
صميميت و همدلی در مسيح متحد می کند .کليسا دارای ايمان واحد در
آيين زندگی کليسايی ،ﺟانشينی رسالتی ،اميد مشترک ،و همان موسس
نيکوکاری می باشد.
١٦٢ـ کليسای يگانه مسيح در کجا مستقر است؟
40

کليسای يگانه مسيح  ،بصورت اﺟتماع سازمان يافته در دنيا ،کليسای
ﺟامﻊ )کاتوليک(  ،توسط ﺟانشين پطرس رسول و اسقفان در مشارکت با او،
اداره می شود ، .تنها توسط اين کليسا فرد می تواند نهايت رستگاری
را کسب کند .از آنجايی که خداوند تقدسش را در عهد ﺟديد به کليسای
رسولی که راس آن پطرس رسول است سپرد.
١٦٣ـ مسيحيان غير کاتوليک چگونه در نظر گرفته می شوند؟
در کليساها و ﺟوامﻊ ايمانداران غير کاتوليک که کامﻼ از کليسای
رسولی کاتوليک ﺟدا شده هستند ،بسياری از عناصر تقدس و راستی را می
توان يافت .تمام اين نيکيها توسط مسيح عطا می شود و در وحدت با
کاتوليکها سوق داده می شوند .اعضای اين کليساها و مجامﻊ با غسل
تعميد در مسيح بهم پيوسته اند بنابراين ،ما آنها را چون برادران
خود به رسميت می شناسيم.
 ١٦٤ـ چگونه ميتوان تﻼش خود را در وحدت با ساير مسيحيان بکار گرفت؟
تمايل ﺟهت اعاده کردن اتحاد تمام مسيحيان عطيه مسيح و دعوت روح
است .اين تمايل شامل تمام کليسا با پيروی کردن و تحول قلبی  ،دعا،
آگاهی صميمانه و متقابل از همديگر و گفتگوی مذهبی می باشد .
 ١٦٥ـ به چه نحوی کليسا مقدس است؟
کليسا مقدس است از آنجايی که مقدس ترين خالق آن خدا می باشد .مسيح
خود رابرای تطهير او )کليسا( قربانی کرد و او را مصدر تطهير ساخت.
روح القدس به او زندگی مملو از نيکوکاری را عطا می کند .در کليسا
ميتوان معنی کامل رستگاری را ﺟست .تقدس يافتن دعوتی است برای تمام
اعظاء و پيشه و محور فعاليتهای او  .از ﺟمله اعضای آن خود مريم
باکره و شماری ديگر از قد يسان را که نمونه شفاعت هستند را برشمرد.
تقدس کليسا سر چشمه تطهير فرزندانی می باشد که خود را بروی زمين
گناهکار تشخيص داده اند و نيازمند تخليص و تطهير می بينند.
١٦٦ـ چرا کليسا "جامع" خوانده ميشود؟
تا ﺟاييکه مسيح در او حضور دارد ،کليسا ﺟامﻊ خوانده می شود زيرا
عالم گير است " .ﺟايی که عيسی مسيح هست ،آنجا کليسای ﺟامﻊ است"
)قديس ايگناتيوس اهل آنتاکيه(.
کليسا پری و کليت ايمان را اعﻼم ميکند؛ او شايسته و عهده دار به
اﺟرا درآوردن رستگاری است ؛ او توسط مسيح به ماموريتی که برای تمام
نژاد بشر است فرستاده شده .
١٦٧ـ آيا کليسای جامع  ،کليسای ويژه ای است؟
هر کليسای ويژه )که قلمرواسقفی و يا محلی است( ﺟامﻊ است .آن کليسا
توسط اﺟتماع مسيحيانی که در آيين عشا ربانی و آيين دينی با اسقفی
دست گذاری شده بر حسب ﺟانشين رسوﻻن با کليسای رم که در نيکوکاری آن
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را اداره می کندمتحد باشند)قديس ايگناتيوس اهل آنتاکيه( ، .تشکيل
شده است .
١٦٨ـ چه کسی به کليسای کاتوليک تعلق دارد؟
در برگيرنده همه انسانها در شيوه های مختلف متعلق به و يا در اتحاد
ﺟامﻊ با ﺟماعت خدا هستند .آنانی که به طور کامل در کليسای کاتوليک
گنجانده شده اند کسانی هستند متصحب روح مسيح ،متعهد و معترف به
ايمان کليسا ،آيينهای کليسايی و متعهد به اداره منسوبات کليسا می
باشند .تعميد يافته گانی که در اين وحدت و صميميت کامل کاتوليک
نيستند ،به نحوی ديگر هرچند ناکامل با آن متحد می باشند
١٦٩ـ چه رابطه ای ميان کليسای کاتوليک با يهوديان می باشد؟
پيوند خاص برسميت شناخته شده توسط کليسای کاتوليک با يهوديان براين
حقيقت استوار است که خدا قبل از ديگران آنان را انتخاب کرد که کﻼم
او را دريافت کنند  ." .مقام فرزند خوا ندگی ،شراکت در ﺟﻼل خدا،
پيمانها ،شريعت ،مراسم عبادت و وعده ها به ايشان داده شده است.
اﺟداد قوم باايشان تعلق دارند و مسيح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد
آنها است ) کتاب روميان فصل  ٩باب  ٤و  .(٥بر خﻼف ساير اديان غير
مسيحی ،ايمان يهودی در ميثاق قديمی به وحی الهی پاسخ دادند.
 ١٧٠ـ چه پيوستگی ميان کليسای کاتوليک و مذاهب غير مسيحی وجود دارد؟
پيوستگی ميان تمام مردم به خصوص که دارای خالق وعاقبت مشترک برای
نژاد بشريت دارند وﺟود دارد .کليسای کاتوليک اين را به رسميت می
شناسد که هر آنﭽه که در اديان ديگر نيکو و حقيقت باشد از خدا می
آيد و بازتابی از حقيقت خويش ميباشد .به اين ترتيب می تواند مشوقی
برای تقبل انجيل ﺟهت اتحاد بشريت در کليسای مسيح باشد.
١٧١ـ معنی تصريح " بيرون از کليسا هيچ رستگاری وجود ندارد" چيست؟
بدان معنی است که کل رستگاری از مسيح حاصل ميشود ،توسط کليسا که
بدن او است و راس آن خود مسيح است .بنا بر اين آنانی که آگاهانه به
اينکه کليسا ی تاسيس شده توسط مسيح که واﺟب نجات است و از ورود و
ماندن در آن خود داری می کنند نميتوانند نجات يابند .در حين اينکه،
با سپاس از مسيح و کليسايش ،کسانی که بدون تقصير انجيل مسيح و
کليسايش را ناديده می گيرند ولی صادقانه در ﺟستجوی خدا هستند،
متاثر از فضل ،با پيروی از وﺟدان خواهان انجام اراده او باشند می
توانند به رستگاری ابدی نائل شوند.
١٧٢ـ چرا کليسا بايد انجيل را به تمام جهان اعﻼم کند؟
زيرا فرمان آنرا را مسيح داد " :پس برويد همه ملتها را شاگرد من
سازيد و آنها را بنام پدر و پسر و روح القدس تعميد دهيد" )انجيل
متی فصل  ٢٨آيه  .( ١٩ابﻼغ اين حکم خداوند منشا ابدی محبت خدايی
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است که پسر و روح القدس را فرستاد زيرا " او مايل است همه آدميان
نجات يابند و حقيقت را بشناسد " ) کتاب اول تيموتاوس فصل  ٢آيه ( ٤
١٧٣ـ کليسا به چه معنايی مبلغ است؟
کليسای هدايت شده توسط روح القدس ،در طول تاريخ ماموريت خود مسيح
را ادامه داده .بنابر اين مسيحيان بايد مژده منتقله توسط مسيح را
اعﻼن کنند؛ با پيروی کردن راهش ،آنها بايد برای از خود گذشتگی حتی
شهادت آماده شوند.
١٧٤ـ چرا کليسا رسالتی است؟
زيرا منشاء رسالتی دارد و بنيان آن" بر رسوﻻن نهاده شد" )افسسيان
فصل  ٢آيه  . ( ١٩آموزش کليسا که همان آموزش رسوﻻن است ،ساختار
کليسا تا آنجايی که به او آموزش داده شده است رسالتی است ،مقدس است
و تا برگشتن مسيح توسط رسوﻻن و ﺟانشينان آنان که اسقفان در اتحاد
با پطرس مقدس هستند هدايت می شود.
١٧٥ـ ماموريت رسوﻻن شامل چه چيزی می شود؟
لغت " رسول" به معنی " کسی که فرستاده شده است " می باشد .مسيح,
فرستاده شده توسط پدر ،شاگردان خود را فرا خواند و آنان را به
رسوﻻن خود منصوب  ،شاهدان رستاخيزش و ستون کليسای خودساخت  .او فرمان
ادامه ماموريت خودش را به آنان داد و گفت" همانطور که پدر مرا
فرستاد  ،من نيز شما را می فرستم " )انجيل يوحنا باب  ٢٠آيه (٢١؛ و
به آنان وعده داد تا آخرت همراهشان باقی می ماند .
١٧٦ـ جانشينی رسولی چيست؟
ﺟانشينی رسولی يعنی ماموريت انتقال تقديس کردن و فرامين مقدس و
قدرت رسوﻻن به ﺟانشينان همانا اسقفان می باشد .در نتيجه اين انتقال
است که ارتباط تعليمی در زندگی و ايمان اوليه کليسا مستمر باقی می
ماند .در ضمن اينکه او در طول قرنها رسالت رهبری وگسترش پادشاهی
مسيح بروی زمين را حمل ميکند.

ايمانداران :سلسله مراتب ،عوام ،زندگی وقف شده
١٧٧ـ ايمانداران چه کسانی هستند؟
از آنجايی که ايمانداران مسيحی از طريق غسل تعميد در مسيح متحد شده
اند ،ﺟماعت خدا را تشکيل داده اند ؛ به همين دليل در وظيفه کهانتی،
نبوی و پادشاهی مسيح با سلوک خود متشرک هستند ،از آنان دعوت شده تا
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به ماموريتی که خدا به کليسا سپرده را به عهده گيرند .در ميان آنان
شان و منزلت و برابری حقيقی همﭽون فرزندان خدا وﺟود دارد.
١٧٨ـ جماعت خدا چگونه تشکيل می شود؟
در ميان ايمانداران نهادهای الهی ای وﺟود دارند که خدمات تقدسی را
که توسط وحی الهی از طريق آيين دست گذاری از سران روحانی کليسا
دريافت می کنند و سلسله مراتب کليسايی را تشکيل می دهند انجام می
دهند .ديگر اعضای کليسا را عوام می نامند .در بين هر دو گروه يعنی
سران روحانی و عوام ايمانداران خاصی وﺟود دارند که خود را به روش
خاصی همﭽون پاکدامنی يا تجرد ،تهيدستی و تمکين زندگی خود را وقف
خدا ميکنند.
١٧٩ـ چرا مسيح سران روحانی کليسا را تاسيس کرد؟
مسيح با تاسيس سران روحانی کليسا به نام خود اختيار پيش برد
ماموريتش را برای ﺟماعت خدا به آنها سپرد.
اين امر بر اساس آيين مقدس دستگذاری اسقفان ،کشيشان و شماسان انجام
ميپذيرد .با بهره وری از اين آيين مقدس اسقفان و کشيشان به نام شخص
مسيح که راس آن باشد احکام دينی را در عمل بکار می گيرند  .شماسان
در قراعت کتاب مقدس ،آيين نماز و صدقه به ﺟماعت خدا خدمت مينمايند.
١٨٠ـ چگونه بُعد همکاری در اداره کليسا انجام می شود؟
با سرمشق گرفتن ازدوازده حواريونی که توسط مسيح انتخاب و فرستاده
شده بودند ،اتحاد سران روحانی کليسا در مرﺟعيت و خدمت تمام
ايمانداران است .هر اسقف خدمت به اعضای حوزه اسقفی خود را به عنوان
عضوی از مجمﻊ اسقفان با همکار با پاپ همراه با او درمراقبت کليسای
ﺟهانی شراکت کرده و بکار می گيرد .هر کشيش خدمت شبانی خود را در
کليسای محلی با مرﺟعيت و تحت نظارت اسقف حوزه خود بکار می گيرد.
١٨١ـ چرا خدمت کليسايی جنبه شخصی را نيز دارد؟
راز خدمت کليسايی ﺟنبه شخصی دارد زمانيکه با الهام گرفتن از راز
کشيشی .هر کس در برابر مسيح که شخصا از او دعوت کرد و ماموريتش را
اعطا کرده ،مسول است.
١٨٢ـ ماموريت پاپ چيست؟
پ اپ ،اسقف رم و ﺟانشين پطرس مقدس ،مرﺟﻊ قابل روئيت و بنيان اتحاد
دائمی کليسا می باشد .او قائم مقام مسيح ،رئيس يا پيشوای سران
اسقفان و شبان تمام کليسا است و مرﺟعيت تام الهی ،عالی ،آنی و قدرت
ﺟهانی را دارا می باشد.
١٨٣ـ صﻼحيت مجمع اسقفان چيست؟
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مجمﻊ اسقفان در ا تحاد با پاپ ،و هرگز بدون او ،اختيار کامل و عالی
بر کليسا را دارا است.
١٨٤ـ اسقفان ماموريت تعليم را چگونه انجام می دهند؟
از آنجايی که آنان شاهدان موثق ايمان رسولی که انتصاب اختيارات
آنان توسط مسيح می باشد ،اسقفان در اتحاد با پاپ وظيفه اعﻼن انجيل
را صادقان ه و مقتدرانه برای همگان را دارند .با استفاده از نيروی
خارق العاده ايمان ،ﺟماعت خدا با پايداری و متفق بودن ايمان تحت
هدايت مطلق کليسای زنده وظيفه خود را انجام ميدهند.
١٨٥ـ چه موقع امر به مصونيت از خطا )عصمت( اجرا می شود؟
اعﻼن تعاليم صريح مربوط به ايمان ي ا اخﻼقيات با تقوا و فظيلت پاپ
به عنوان پيشوای عالی رم در مقام عالی مرتبه به عنوان شبان روحانی
کليسا ،و يا شورای اسقفان ،در اتحاد با پاپ مخصوصا با حضور
همديگربا پاپ در شورای علما صحت علوم کليسايی يا مربوط به ايمان را
اعﻼم می دارند و همﭽنين زمانی که پاپ يا اسقفان بر حسب ترتيب
مرﺟعيت در فرمان عادی خود در پيشنهاد کردن اصل قاطعی به توافق
برسند .هر يک از ايمانداری بايد بر چنين آموزه هايی مطيﻊ باشد.
 ١٨٦ـ چگونه اسقفان ماموريت به سوی تقديس نمودن را در خدمت کشيشی خود بکار می گيرند؟
آنان کليسا را با توضيﻊ ﺟﻼل مسيح توسط اعﻼم کﻼم خدا وآيينهای مقدس
مذهبی خصوصا قداس قربانی مقدس  ،دعاها و با سرمشق قراردان خود
وعملکردشان تقديس می دهند.
١٨٧ـ چگونه اسقفان عمل حاکميت خود را بکار می برند؟
هر اسقف در عين حال که عضو مجمﻊ اسقفان است ،دلسوزانه برای کليسای
محلی و تمام کليسای ﺟهانی همراه ساير اسقفان کليساهای ديگرکه با
پاپ در اتحاد هستند را خدمت می نمايد .به اسقفی که کليسای خاصی
سپرده شد با اختيار و قدرت مقدس خود وبه نام مسيح همﭽون شبان نيکو،
با مشارکت با تمام کليساها و هدايت ﺟانشينی پطرس مقدس حاکميتش را
بکار گرفته واعمال می کند .
١٨٨ـ دعوت عوام مومن چيست؟
دعوت مردم عوام مومن ،ﺟستجوی پادشاهی خدا است با  ،منور کردن و
ترتيب دادن به امورات دنيوی طبق اراده خدا .بدين طريق دعوت به سوی
قدوسيت و رسالت رسولی را به همه تعميد يافتگان تحقق می بخشند.
١٨٩ـ چگونه عوام ايماندار در خدمت رهبانی مسيح شريک می شوند؟
آنان با تقديم کردن قربانی روحانی ”مقبول خدا به وا سطه مسيح“ )
نامه اول پطرس فصل  ٢آيه  (٥مشارکت می نمايند مخصوصا در قداس
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قربانی مقدس و زندگی خويش با تمام کارهايشان ،دعاها ،تعهد رسوﻻنه
شان ،زندگی خان وادگی شان ،کار و مشقتهای روزانه مولود شده با صبر و
حتی تسلی روح و ﺟسم .به اين طريق ،حتی چنين عوامی که خود را وقف
مسيح و متبرک شده بوسيله روح القدس ،دنيا را به خدا تقديم ميکنند.
 ١٩٠ـ چگونه عوام در خدمت نبووتی شريک می شوند؟
با استقبال هرچه بيشتر از ايمان به کﻼم مسيح و اعﻼن آن به ﺟهان و
گواهی دادن با زندگی خود ،کﻼمشان ،در عمل بشارت دادن به مسيح و
باتعليمات دينی .عمل بشارت دادن در شرايط عادی ﺟهان تاثير خاصی را
حاصل می کند .
١٩١ـ چگونه عوام در خدمت پادشاهی/ملکوت آسمانی شريک می شوند؟
عوام در ملکوت آسمانی شراکت می کنند زيرا از او قدرت چيره شدن بر
گناه خود و ﺟهان را با انکار نفس و زندگی مقدس ،دريافت کرده
اند .آنها با ارزشهای معنوی زندگی مقدس ،خود را در فعالتهای دنيوی
در ﺟوامﻊ و موسسات و ارزشهای انسانی و اصول مختلف اﺟتماعی آعشته
خدمت مينمايند .
١٩٢ـ زندگی وقف شده چيست؟
طريقت و سلوک زندگی است که توسط کليسا به رسميت شناخته شده و مقبول
واقﻊ شده است .پاسخ اختياری و ويژه به مسيح توسط آنانی است که با
وقف کامل خويش به خدا با کمال نيکويی و با هدايت روح القدس می
باشد .چنين وقفی در عمل توسط شورای بشارتی توصيف شده.
١٩٣ـ زندگی وقف شده چه چيزی را می تواند به ماموريت کليسا تقديم نمايد؟
آنانی که زندگی خود را وقف ميکنند به مفهوم کامل فداکاری به مسيح،
گواهی دهنده برای برادران و خواهرانی هستند که اميد به پادشاهی
بهشتی دارند ،بدين گونه در ماموريت کليسا شرکت می کنند.
"من به مشارکت قديسان ايمان دارم"
١٩٤ـ مفهوم " مشارکت قديسان " چيست؟
اول از همه اين عبارت نشان دهنده به اشتراک گذاری تمام اعضای کليسا
در "اشيای مقدس" همچون ايمان  ،عشای ربانی ،مخصوصا قربانی مقدس  ،و
ساير موهبت های روحانی است .ريشه اين مشارکت و صميميت محبت است که
نفع خود را طلب نمی کند ) اول قرنتيان فصل  ١٣آيه  ( ٥بلکه "مو
منان را در اموال يکديگر شريک دانسته" ) کار های رسوﻻن فصل  ٤آيه
 ، (٣٢حتی متعلقات شخصی خود را در خدمت فقيرترين ها قرار ميدهد.
١٩٥ـ " مشارکت قديسان" چه مفهوم ديگری دارد؟
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اين عبارت اشاره به مشارکت بين اشخاص مقدس يعنی آنانی که با فيض
الهی در مرگ و قيام مسيح متحد شده اند .بعضی از سالکان روی زمين،
مردگان در حال تطهير که همواره متوجه دعا های ما ست .ديگران در حال
حاضر از جﻼل خدا بهره مند و خواستار شفاعت ما هستند ،همه اينها با
همديگر در مسيح تشکيل يک خانواده يعنی کليسا  ،در ستايش و شکوه
تثليث را می دهد.
مريم ،مادر مسيح ،مادر کليسا
١٩٦ـ مفهوم مريم باکره متبارک ،مادر کليسا  ،چيست؟
مريم باکره متبارک  ،مادر کليسا ،توسط فيض الهی و به خاطر بدنيا
آوردن عيسی  ،پسر خدا ،سر بدن که کليسا باشد است .وقتی که او بر
صليب جان می سپرد ،عيسی او را مادر شاگردش قرار داد و گفت " ،بنگر
مادر خود را " ) انجيل يوحنا فصل  ١٩آيه .( ٢٧
١٩٧ـ مريم باکره چگونه به کليسا کمک کرد؟
پس از صعود پسرش ،مريم باکره با کمک دعا هايش به پيدايش کليسا کمک
کرد .حتی پ س از صعود خويش به آسمان او در شفاعت کردن به فرزندانانش
ادامه می دهد ،او الگوی عملی و سرمشق ايمان و نيکوکاری برای همه
است ،ولی نفوذ سودمند باکره مقدس ناشی از استحقاق های فوق العاده
مسيح است  .ايمانداران از مريم مقدس تصور نقش مادری خير که به نفع
اعضای مسيح در آسمان طلب وساطت ،حمايت و،کمک برای رستاخيزی که در
انتظارشان هست می کنند .
١٩٨ـ چه نوع تکريم به باکره مقدس اختصاص داده شده است؟
يک نوع منحصر به فرد ستايشی است که اساسا متفاوت با ستايش تثليث
مقدس در آيين دينی است .اين ستايش مخصوص در اعياد عبادی مختص مادر
خدا و دعای ويژه به مريم همچون تسبيح مقدس ،که گزيدهای از کل انجيل
است بيانگر تکريم مريم باکره است.
١٩٩ـ به چه طريقی مريم باکره متبارک تمثال فرجام کليسا می باشد؟
مريم ،کسی که کامﻼ مقدس و از قبل جسم و روح او تجليل شده  ،بروی
زمين مظهر و سر آغاز کليسا مل قب شده و او در عالم آتی مستقر خواهد
بود.
"من به آمرزش گناهان ايمان دارم"
٢٠٠ـ گناهان چگونه آمرزيده می شوند؟
غسل تعميد اولين و اصلی ترين آيين آمرزش گناهان است .برای گناهان
انجام شده بعد از غسل تعميد ،مسيح آيين توبه و مصالحه را بنا کرد .
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شخص تعميد يافته می تواند از اين طريق با کليسا و خدا مصالحه
نمايد.
٢٠١ـ چرا کليسا قدرت آمرزش گناهان را دارد؟
کليسا
کليسا
ببخشد
يوحنا

ماموريت و قدرت آمرزش گناها را دارد زيرا خود مسيح آنرا به
اعطا کرده است " .روح القدس بيابيد  ،گناهان کسانيرا که
بخشيده می شود و آنانيرا که نبخشيد بخشيده نخواهد شد" )انجيل
فصل  ٢٠آيه ٢٢ـ.(٢٣
"من به رستاخيز بدن ايمان دارم"

٢٠٢ـ مفهوم واژه "بدن" ) يا " جسمانيت"( چيست و چه اهميتی دارد؟
رستاخيز جسم قاعده تحت الفظی اعتقاد نامه رسوﻻن است که اشاره به
رستاخيز بدن است .واژه "جسم" به حالت ضعف و فنا ناپذيری آدمی اشاره
دارد " .جسم منوط نجات است"  .ما به خدای خالق جسم ايمان داريم ؛
ما به کلمه که جسم شد تا آنرا رهايی دهد ايمان داريم ؛ و ما به
رستاخيز جسم  ،که تحقق به کمال رسيدن آفرينش و رهايی جسم است ايمان
داريم.
٢٠٣ـ منظور از "رستاخيز بدن" چيست؟
اين بدين معنا است که وضعيت)حالت( نهايی انسان ،زمانی که روحش از
بدنش جدا شده ،واحد نمی باشد .نه تنها نفس فنا ناپذير است بلکه پس
از مرگ به حيات ادامه می دهد و "بدن فانی" ما نيز روزی به زندگی
باز ميگردد.
٢٠٤ـ چه رابطه ای ميان رستاخيز مسيح و رستاخيز ما وجود دارد؟
همانطور که مسيح به راستی از ميان مردگان
است  ،در آخرت همگان را با بدن فاسد نشده
قبرهای خود بيرون خواهند آمد ـ نيکوکاران
و گناهکاران برای محکوميت" ) انجيل يوحنا

قيام کرد و تا ابد زنده
قيام خواهد داد " .و از
برای حيات خواهند برخاست
فصل  ٥آيه .(٢٩

٢٠٥ـ بعد از مرگ بر بدن و روح ما چه پيش می آيد؟
بعد از مرگ ،روح از جسم جدا می شود ،بدن فاسد خواهد شد در صورتی که
روح که فنا ناپذير است  ،با قضاوت خدا مواجه خواهد شد و منتظر باز
پيوستن به بدنی که برای بازگشت خداوند تحول پيدا کرده است خواهد
بود .چگونگی رستاخيز بدن خارج از تصور و درک ما است.
٢٠٦ـ معنی مردن در مسيح عيسی چيست؟
به معنی مردن در مرحمت خدا و بدون داشتن گناه فانی است .کسی که به
مسيح ايمان دارد ،با سرمشق قرار دادن اعمال او ،قادر خواهد بود که
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در عمل با اطاعت و محبت به پدر مرگ خود را متحول نمايد " .اگر با
او مرديم ،همچنين بااو خواهيم زيست" ) دوم تيمو تاوس فصل  ٢آيه
.(١١
"من به زندگی جاودانی ايمان دارم"
٢٠٧ـ زندگی جاودانی چيست؟
زندگی جاودانی بﻼفاصله بعد از مرگ شروع می شود .پايانی پذير نخواهد
بود .هر انسانی پس از مرگ در داوری خاصی توسط مسيح ،کسی که داور
زندگان و م ردگان است اجر ابدی اش را در روح جاودانه اش در يافت می
کند.
٢٠٨ـ قضاوت خاص چيست ؟
آن داوری  ،جزای فوری است که هر کس پس از مرگ از طرف خدا  ،روح
فناناپذيرش مطابق با اعمال و ايمانش به جزای ابيدی اش می رسد .
چنين کيفری خواه با ورود به سعادت به آسمان از طريق تطهير يا بطور
مستقيم خواه با هﻼک شدن فوری و ابدی در جهنم.
٢٠٩ـ مفهوم اصطﻼح " بهشت " چيست؟
مفهوم " بهشت " نهايت سعادتمندی نهايی است .آنانی که در فيض و
دوستی خدا می ميرند احتياجی به تطهير نخواهند داشت ودر کنار مسيح و
مريم  ،فرشتگان و قدسيان خواهند بود .بدين گونه تشکيل کليسا ی
بهشت ،جايی که خدا را " رو در رو" ميبينند خواهند داد" .آنچه را
اکنون ميبينيم مثل تصوير تيره و تار آئينه است ولی در آن زمان همه
چيز را رو به رو خواهيم ديد" )اول قرنتيان فصل  ١٣آيه  .( ١٢آنان
در صميميت  ،همدلی و محبت همراه با تثليث مقدس زندگی می کنند و ما
را شفاعت می کنند.

" اعاشه زندگی واقعی شامل :پدر ،از طريق پسر و روح القدس ،تراوش
عطايای بهشتی بدون استثنا بر همه چيز  ،با تشکر از مرحمت او،
همچنين درياف کننده ﻻيتجزا وعده زندگی ابدی ما ) " .قديس سيريل اهل
اورشليم(
٢١٠ـ برزخ يا تطهير نهايی چيست؟
برزخ حالتی است برای کسانی که در فيض و دوستی خدا می ميرند و هنوز
کامﻼن پاک نشده اند  ،به نجات خود اطمينان دارند  ،اما بعد از مرگ
در معرض تطهير قرار می گيرند تا قداست ﻻزم برای ورود به شادمانی
آسمان را بدست آورند.
٢١١ـ ما چگونه ميتوانيم به تطهير روح در برزخ کمک کنيم؟
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به اقتضای مشارکت قديسان ،جماعت ايماندران که زائران بر روی زمين
هستند ،مردگان را به رحمت خدا ميسپارند و برای تحمل رنجهای آنها
دعاهايی تقديم ميکنند .بخصوص قربانی مقدس .همچنين آنان را در توبه
و آمرزش طلبيدن ياری ميکنند.
٢١٢ـ جهنم شامل چيست؟
جهنم شامل آنهايی است که با آزادی اختيار خود بدون توبه با گناه
مهلک می ميرند .عذاب اصلی جهنم دوری ابدی از خدا يی است ،که انسان
تنها در او ميتواند به حيات و سعادتی که برای آن خلق شده و آرزوی
آنرا دارد  ،دست پيدا کند .مسيح اين حقيقت را چنين اعﻼن کرد " ای
ملعونان  ،از من دور شويد وبه آتش ابدی که برای ابليس و فرشتگان او
آماده شده است برويد" ) انجيل متی فصل  ٢٥آيه .(٤١
 ٢١٣ـ چگونه ميتوان وجود جهنم و نيکی بی نهايت خدا را وفق داد؟
خدا مايل است که " همگان از گناها نشان توبه کنند" )دوم پطرس فصل ٣
آيه  ،(٩با اينح ال انسان را آزاد و مسئول خلق کرد؛ و او به تصميمات
ما احترام قائل است .بنا بر اين ،خود انسان است که آزادانه خود را
از مشارکت با خدا جدا می کند و در لحظه مرگ بر گناه مهلک اسرار می
ورزد و خداوند بخشاينده و مهربان را ترد می کند.
٢١٤ـ داوری نهايی شامل چه است؟
آخرين داوری و يا جهانی شامل داوری به سعادتمندی و يا مجازات ابدی
که خداوند عيسی هنگام آمدنش به عنوان قاضی برای زندگان و مردگان
صادر خواهد کرد" برای نيکان و هم برای بدان قيامتی در پيش است"
)کارهای رسوﻻن فصل  ٢٤آيه  . (١٥بعد از قضاوت نهايی ،جسم برخواسته
و روحش سزای حکم قضاوت خواص را دريافت خواهد کرد.
٢١٥ـ اين داوری چه موقع رخ می دهد؟
اين داوری در پايان دنيا پيش خواهد آمد و تنها خدا از زمان و ساعت
آن آگاه است.
٢١٦ـ اميد آسمانهای تازه و زمين چيست؟
بعد از داوری نهايی  ،جهان از اسارت و فروپاشی آزاد خواهد شد ،و در
آسمان تازه در جﻼل مسيح شريک خواهد شد " آسمانهای تازه و زمينی
تازه " )نامه دوم پطرس فصل  ٣آيه  .(١٣بنا بر اين پادشاهی وموهبت
های آسمانی سرازير خواهد شد ،چنين است که بگوييم ،تحقق کامل نقشه
رستگاری خدا عملی شود " کليه کائنات همه چيزهائی که در آسمان و
زمين هستند تحت فرمان مسيح با هم جمع شوند" )افسسيان فصل  ١آيه
 .(١٠خدا در آن وقت در حيات ابدی " در کل کائنات" حاکم خواهد بود.
)اول قرنتيان فصل  ١٥آيه .(٢٨
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"آمين"
٢١٧ـ معنی کلمه "آمين" که در خاتمه اعتقاد نامه ايمان بيان می کنيم چيست ؟
واژه عبری کلمه "آمين"  ،که در خاتمه آخرين کتاب از عهد عتيق بکار
رفته است پايان می يابد ،بعضی از دعاهای کتاب عهد جديد ،و نمازهای
عبادی کليسا ،بيان مطمئن و کامل "آری" به هر آنچه که در اعتقاد
نامه بيان کرده ايم می باشد ،اعتماد و وفاداری کامل ما به او شاهد
امين و راستين و نخستين منشا تمام خلقت خدا "آمين" ) مکاشفه فصل ٣
آيه  ،(١٤مسيح خدا .
قسمت دوم
جشن رازهای عبادی مسيحيت
بخش اول
تدبير آيين فيض بخش
٢١٨ـ آيين عبادی چيست؟
آيين عبادی برگذاری يادبود راز مسيح خصوصا راز فصح است بواسطه
رسالت کها نت عيسی مسيح ،انجام آيين عبادی اشاره آشکار به نشان
دادن تقدس انسان است  .عبادت عمومی ،که به خدا ارائه شده ،توسط
پيکر اسرار آميز مسيح يعنی سر و اعضای او تحقق می يابد.
٢١٩ـ جايگاه آيين عبادی در زندگی کليسا چه است؟
آ يين نماز بعنوان عمل مقدس به تمام معنی است که اوج فعاليت کليسا
بطرف آن هدايت شده و بدينگونه چشمه ای است که تمام قدرت کليسا از
آن جاری می شود .به توسط آيين نماز مسيح بواسطه کليسايش به رستگاری
ما ادامه می دهد.
٢٢٠ـ تدبير آيين فيض بخش)رازهای کليسايی( شامل چيست؟
تدبير آيين فيض بخش شامل برگذاری جشن عمل نجات بخش مسيح از طريق
مراسم کليسايی  ،به ويژه عشاربانی است" ،تا هنگامی که باز آيد"
)اول کرنتيان فصل  ١١آيه .(٢٦

فصل اول
راز فصح در عصر کليسا
آيين عبادی ـ عملکرد تثليث مقدس
٢٢١ـ به چه طريقی در آيين نماز خدای پدر منشا و هدف واقع است؟
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از طريق آيين عبادی خدای پدر ما را با برکات خود توسط کلمه که جسم
شد يعنی کسی که بخاطر ما مرد و رستاخيز کرد و در قلب ما روح القدس
را مملو و جاری می کند  .در همان زمان  ،کليسا خدای پدر را بخاطر
عطيه دادن پسرش و روح القدس حمد وستايش و شکر گذاری می کند .
٢٢٢ـ عمل مسيح در آيين عبادی چيست؟
در آيين عبادی کليسا ،مسيح حضورخود را با راز فصح معنی ميبخشد .با
دادن روح القدس به شاگردانش و جانشينان آنان قدرت حضور وکار نجات
را از طريق قربانی مقدس و آيينهای عبادی  ،که خودش برای فرستادن
فضل خود به ايماندارن از همه زمانها و مکانها در سراسر جهان عمل
ميکند.
 ٢٢٣ـ روح القدس چگونه در آيين عبادی کليسا عمل می کند؟
نزديکترين همکاری بين روح القدس و کليسا ،آيين عبادی در حال انجام
است .روح القدس کليسا را برای مﻼقات با خداوند آماده می کند .او
مسيح را برای ايمان جماعت يادآوری و آشکار می سازد .راز مسيح را
آشکار گردانيده مطابق امروز میگرداند .او کليسا را در زندگی و
ماموريت مسيح متحد می کند و عطيه پيوند را در کليسا بارور می
نمايد.
راز فصح در آيين های فيض بخش)رازهای ( کليسا
٢٢٤ـ آيين های فيض بخش)راز های کليسا( کدام و چه هستند ؟
اين آيين ها نشانه های موثر ازفيض هستند که توسط مسيح وضع شده و به
کليسا سپرده شده اند  .از طريق آنها حيات اﻻهی به ما عرضه می شود.
راز های هفت گانه کليسا شامل :آيين تعميد ،تاييد ،قربانی مقدس،
اعتراف ،تدهين بيماران ،درجات مقدس کهانت  ،و ازدواج هستند.
٢٢٥ـ رابطه بين آيين فيض)راز های کليسا( با مسيح در چيست؟
زندگی اسرار آميز مسيح شالوده آنچه که او اکنون در آيين های فيض
بخش و از طريق کشيشان کليسای خود عطا میگردد.
" هر آنچه که در ناجی ما نمايان بود به خادمانش منتقل شده است) ".
قديس لئو کبير(
٢٢٦ـ چه پيوندی ميان رازها و کليسا وجود دارد.
)آيين های عبادی \ رازهای هفتگانه  ( Sacramentsمسيح اين رازها را به
کليسا يش واگذار کرده است .آنها" متعلق به کليسا " به يک معنای
دوگانه هستند  :آنها " از او" هستند ،تا جايی که آنها عمل کليسا که
آيين فيض بخش مسيح هستند؛ و آنها "برای او" هستند بدين معنا که "
آيين های فيض بخش کليسا را ميسازند"
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٢٢٧ـ سيرت رازهای کليسا چيست؟
آن "مهر" روحانی ای است که توسط رازهای تعميد ،تاييد ،درجات مقدس
عرضه شده .يک وعده و تضمين حمايت الهی است .به موجب اين مهر
مسيحيان با مسيح هم شکل و در مقام کاهنی مسيح سهيم می شوند و بر
حسب حاﻻت و عملکر دهای مختلف ،عضو کليسا می گردند .بنابر اين او،
مجموعه از هم جدا برای عبادت الهی و خدمت به کليسا است .رازهای
کليسا که روح را تحت تاثير قرار می دهند زايل نشدنی هستند بنابر
اين فقط يک بار در زندگی دريافت می شوند.
٢٢٨ـ چه رابطه ای ميان ايمان و رازهای کليسا وجود دارد؟
رازهای کليسا که از" کلمه " سرچشمه می گيرند نتنها متضمن ايمان
بلکه توسط کلمات و عناصر عبادی ايمان را تقويت و بيان می کنند .با
برگزاری اين رازها  ،کليسا به ايمانی که از طريق رسوﻻن منتقل شده
اقرار می کند .اين توضيح که گفته ی باستانی است که می گويد کليسا
به هر آنچه که دعا می کند به همان ايمان دارد را بيان می کند.
٢٢٩ـ چرا رازهای کليسا ) آيين فيض بخش( تاثير گذار هستند؟
) توسط اين واقييت است که آي ين فيض بخش در عمل بر گذار شده است(،
زيرا خود مسيح در آن عمل می کند و ارتباط خود را با نشان دادن
مرحمت آنها نشان می دهد .تاثير اين آيين بر شخص ،وابسته به تقدس
شخصی کشيش نيست .اما  ،ثمره آن آيين وابسته به هر آنکه آنرا دريافت
می کند است.
٢٣٠ـ به چه دليلی رازهای هفت گانه کليسا برای رستگاری واجب هستند؟
رازهای هفت گانه کليسا برای ايمانداران به مسيح برای نجات ضروری می
باشند  ،حتی آنانی که تمام اين رازها را دريافت نکرده اند ،مرحمت
فيض الهی به آنان اعطا شده است ،بخشش گناهان ،پذيرفتن فرزند
خواندگی خدا ،اقرار به مسيح خداوند و عضويت در کليسا .کسانی که روح
القدس را دريافت کرده اند التيام و متحول می شوند.
٢٣١ـ فضل يا مرحمت رازهای مقدس کليسا چيست؟
فيض رازهای مقدس کليسا الطاف روح القدس هستند که توسط مسيح عطا شده
و متناسب با هر آيين افاضه کرده است .فيض اين رازها ايمانداران را
در مسير تقدس وهمياری کليسا و نيز موجب رشد در نيکوکاری و شهادت آن
به جهان کمک می کند.
٢٣٢ـ چه رابطه ای ميان رازهای هفتگانه کليسا و زندگی ابدی وجود دارد؟
زندگی ابدی در رازهای هفتگانه کليسا پيش آگاهی شده است" ،و در عين
حال در انتظار اميد خجسته  ،يعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و منجیمان
عيسی مسيح باشيم" ) تيتوس فصل  ٢آيه .(١٣
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فصل دوم
برگزاری بزرگداشت راز فصح
برگزاری آيين کليسا
چه کسی برگزار میکند؟
٢٣٣ـ چه کسی در آيين عبادی عمل می کند؟
در آيين کليسا آن کسی که عمل می کند کل مسيح است ) .( Totus Christus
سر و بدن  .همچون کاهن عالی مقام توسط بدنش برگزار ميکند که همان
کليسايی در آسمان و زمين است.
٢٣٤ـ چه کسی آيين عبادی آسمانی را برگزار میکند؟
جشن آيين عبادی آسمانی توسط فرشتگان  ،قديسان عهد عتيق و جديد،
خصوصا حضرت مريم مادر خدا ،رسوﻻن ،شهدا ،و توسط " گروه کثيری را که
به شمار نمی آمد .از همه ملل و همه قبايل و امتها و زبانه" )کتاب
مکاشفه فصل  ٧آيه  .(٩وقتی که ما در برگذاری راز نجاتمان شرکت می
کنيم در رازهای هفتگانه کليسا و در آيين عبادی ابديشرکت کرده ايم.
 ٢٣٥ـ چگونه کليسای روی زمين مراسم آيين عبادی را برگذار می کند؟
کليسا آيين عبادی کليسايی را همانند جماعت کهانتی برگزار میکند هر
يک با توجه به عملکرد مناسب خود در اتحاد با روح القدس عمل می
کنند .تعميد يافته گان خود را به عنوان فديه روحانی تقديم ميکنند؛
روحانيون مطابق با ترتيب انجام امور وضع شده برای خدمت به تمام
جماعت ايماندارن مراسم آيين عبادی کليسايی را برگزار می کنند؛
اسقفان و کشيشان نقش راس شخص مسيح را ايفا می کنند.
مراسم آيينهای عبادی چگونه برگزار میگردد؟
٢٣٦ـ مراسم آيينهای عبادی چگونه برگزار میگردد ؟
برگذاری آيينهای عبادی مقدس کليسا با نشانه ها ونمادهايی درهم
آميخته است که معنای آنها ريشه در خلقت و فرهنگ بشری دارد .از کتاب
عهد قديم برگرفته و معين شده اند و بطور کامل در شخص و عمل مسيح
آشکار میگردد.
٢٣٧ـ نشانه های آيينهای مقدس کليسا از کجا می آيند؟
بعضی از آنها بر گرفته از خلقت ) نور ،آب ،آتش ،نان ،شراب ،روغن( ؛
و بعضی ديگر گرفته شده از زندگی انسانی )شستن ،تدهين کردن ،پاره
کردن نان( .و ديگران بر گرفته شده از پيمان يا عهد قديم ) مراسم
عيد فصح ،فديه ،دستگذاری ،تقديس نمودن( هستند .بعضی از اين نشانه
ها اصولی و تغيير ناپذير هستند که توسط مسيح گرفته شده اند و حامل
عمل نجات بخش و تقديس عمل است.
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 ٢٣٨ـ چه پيوندی ميان اعمال و کلمات در برگزاری رازهای مقدس هفتگانه وجود دارد؟
کلمات و اعمال رازهای
حدی که حتی اعمال خود
کلمات مراسم به اعمال
آيين نماز و اعمال از
نشانه های معنی دار و
باشند.

مقدس هفتگانه پيوند بسيار نزديکی دارند .به
بخود نمادين يک زبان می باشند ،واجب است که
زندگی بخشند و همراهی کننده باشند .کلمات
هم تفکيک نا پذير هستند هر دو تا جايی که
ه ر آنچه که به ارمغان می آورند دﻻلت کننده

٢٣٩ـ ضوابط استفاده مناسب سرود و موسيقی در برگزاری آيين عبادی کدام هستند؟
از آنجايی که سرود و موسيقی با آيين عبادی ارتباط نزديک دارند بايد
ضوابط فوق را رعايت کنند :آنها بايد مطابق با متون آموزه های کليسا
ی ک اتوليک باشند ،ترجيحا بر گرفته از کتاب مقدس و آيين نماز کليسا
باشند ،آنها بايد بيان زيبای نماز باشند .موسيقی بايد داری کيفيت
باﻻ باشد .سرود و موسيقی بايد حضار را تشويق به مشارکت در مراسم
عبادی نمايند .بايد بيان فرهنگ غنی قوم خدا و ماهيت موقر و تقدس
جشن تجليل را رعايت کند " .او که آواز می خواند ،دو بار دعا می
کند" ) قديس آگوستين(.
٢٤٠ـ هدف از شمايل مقدس چيست؟
تصوير يعنی تمثال عبادی اصوﻻ معرف متعالی مسيح است .ديگر تمثال و
تصاوير که معرف بانوی ما و قديسيان هستند ،دﻻلت بر اينست که مسيح
درآنان تجليل يافته است .آنها اعﻼن همان پيغام انجيل می باشند که
کتاب مقدس توسط کلمه بيان می کند و برای بيداری و تغذيه ايمان
ايمانداران کمک می کنند.
چه موقع آيين عبادی کليسا برگزار می شود؟
٢٤١ـ مرکز آيين عبادی کليسا چيست؟
مرکز زمانی آيين عبادی کليسا ،روز يکشنبه است که اساس و هسته کل
سال عبادی کليسا است و نقطه اوج آن جشن ساﻻنه عيد قيام مسيح )عيد
پاک(  ،عيد همه اعياد می باشد.
٢٤٢ـ عملکرد سال عبادی چيست؟
کليسا در سال عبادی کل راز مسيح را از تجسم تا بازگشت او در جﻼل را
برگذار می کند .کليسا در ايام معين با محبت مخصوص مريم با کره مقدس
 ،مادرخدا را تکريم می کند .کليسا همچنين مراسم ياد بود قديسان که
برای مسيح زندگی کردند ،با او رنج کشيدند ،و با او در جﻼل زندگی
ميکنند برگذار می کنند.
٢٤٣ـ آيين عبادی ساعتهای مشخص کليسا چه هستند؟
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آيين عبادی ساعت ها  ،که دعای مشترک و عمومی کليسا است ،دعای خود
مسيح همراه با جسم خود ،يعنی کليسا است .به واسطه آن راز مسيح را
که در راز قربانی مقدس برگذار می کنيم ،کل هر روز را تقدس و متحول
می کند .به طور عمده شامل مزامير ،دگر متون کتاب مقدس ،و قرائتهايی
از پدران کليسا و معلمان عالی مقام روحانی است.
آيينهای مقدس کليسا کجا برگذار می شود؟
٢٤٤ـ آيا کليسا برای برگذاری آيينهای عبادی احتياج به اماکن دارد؟
عبادت "به روح راستی" )انجيل يوحنا فصل ٤آيه  (٢٤از عهد جديد ،مقيد
به يک مکان خاص نيست زيرا مسيح معبد واقعی خدا است .توسط او
مسيحيان و تمام کليسا از طريق او معبد خدای زنده برگزيده شده اند.
با اينحال  ،جماعت خدا در شرايط زمينی اش نيازی به مکانی دارد که
بتواند آيين مقدس کليسايی را برگذار کند.
٢٤٥ـ اماکن مقدس چه هستند؟
آنها منازل خدا هستند ،نماد کليسا که در آن زندگی می کند همچنين
تصاوير شهر مقدس يعنی اورشليم آسمانی هستند .باﻻتر از همه اماکن
برگذاری نماز جايی که کليسا قربانی مقدس را برگزار میکند و به
ستايش مسيح کسی که واقعا در خيمه حضور دارد ،میپردازد.
٢٤٦ـ جايگاهای ممتاز داخل اماکن مقدس چه هستند؟
آنها  :محراب ،خيمه ،جايی که راز تدهين و روغنهای مقدس ديگر نگه
دا ری می شوند ،کرسی اسقف يا کشيش ،منبر ،حوض غسل تعميد ،و اتاقک
مخصوص اعتراف.
کثرت آيين های عبادی)آيين کليسايی( و اتحاد راز
٢٤٧ـ چرا راز مسيح در کليسا با وجود کثرت سنتهای مختلف آيين های عبادی برگزار می شود؟
زيرا غنای راز مسيح چنان عميق است که در هيچ سنت عبادی خاصی نمی
توان آنرا بنحو کامل نشان داد .از همان ابتدا  ،اين ثروت در ميان
امتها ،کليسا ها ،و فرهنگهای گوناگون ،طرق متنوع و مکمل شگفت
انگيزی را کشف نمود.
٢٤٨ـ معيار اطمينان اتحاد در ميان اين تکثر چيست؟
آن وفاداری به سنت رسولی است که مشارکت در ايمان و رازهای دريافت
شده از رسوﻻن يعنی پيوندی که تاييد و مبنای تسلسل رسولی دارد.
کليسا جامع است ،ازاينرو می تواند در اتحاد خود تمام فرهنگهای غنی
و معتبر را ادغام کند.
٢٤٩ـ آيا همه چيز در آيين عبادی تغيير ناپذير است؟
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در آيين عبادی خصوصا رازها ،اجزايی هستند که تغيير ناپذيرند زيرا
نهاد آنها الهی است و کليسا محافظ پايدار آنها است .همچنين جزءهای
تغيير پذيری وجود دارند که کليسا دارای قدرت و در مواردی نيز وظيفه
انطباق با فرهنگ مردم گوناگون دارد.

بخش دوم
راز های هفتگانه کليسا
رازهای هفتگانه عبارتند از:
راز
راز
راز
راز
راز
راز
راز

تعميد
تثبيت )تثبيت در تديبر نجات(
قربانی مقدس
توبه
تدهين بيماران
درجات ) رتبه( مقدس
ازدواج

٢٥٠ـ چگونه رازهای هفتگانه کليسا تقسيم بندی شده اند؟
تقسيم بندی رازهای هفتگانه به مراتب  :تشرف مسيحی ) تعميد ،تثبيت و
قربانی مقدس( ؛ رازهای شفا يافتن) توبه و تدهين بيماران (؛ رازهای
ماموريت و خدمت مشارکتی )رتبه يا درجات مقدس و ازدواج( .اين رازها
همه مراتب و اوقات مهم حيات مسيحی را فرا می گيرد .تمام اين رازها
جايگاه حياتی خود را در قربانی مقدس پيدا می کنند " .تا به نها يت
شان" )قديس توما آکويناس(.

فصل اول
رازهای تشرف مسيحی
٢٥١ـ تشرف به مسيحيت چگونه است؟
آيين تشرف مسيحی ـ تعميد ،بنيان های هر حيات مسيحی را استقرار می
بخشد .ايمانداران با تعميد  ،دوباره متولد می شوند و با اين آيين
تاييد و تقويت می شوند و سپس توسط قربانی مقدس غذای حيات جاودانه
را دريافت می کنند.
راز تعميد
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٢٥٢ـ نام اولين راز تشرف چيست؟
اصوﻻ آنرا تعميد می نامند زيرا مرکزيت برگذاری مراسم است .تعميد
يافتن به معنای "فرو رفتن" در آب است .در آب فرو بردن فرد نماد
تدفين در مرگ مسيح و رستاخيز با او به عنوان "مخلوق تازه" است )
دوم قرنتيان فصل  ٥آيه  .(١٧اين راز همچنين " تهذيب يا شستشو و
بازيابی حيات مجدد در روح القدس " )تيطس فصل  ٣آيه  (٥و يا "نورانی
شدن" نيز ناميده می شود زيرا شخص تعميد يافته "فرزند نور")افسسيان
فصل  ٥آيه  (٨می گردد.
٢٥٣ـ نشان تعميد در عهد قديم چگونه است؟
تعميد در عهد عتيق به طرق مختلف نشان داده شده است :آب ،نشانه منبع
حيات و مرگ ديده شده ،در کشتی نوح که توسط آب نجات يافت ،و با گذر
از دريای سرخ قوم بنی اسرائيل را از بردگی در مصر آزاد ساخت ،با
عبور از رود اردن قوم بنی اسرائيل را به سرزمين وعده داده شده که
نشانه تصوير زندگی ابدی است ،وارد میکند .
٢٥٤ـ پيش بينی های قبلی توسط چه کسی به تحقق رسيد؟
تمام پيش بينی های عهد قديم در عيسی مسيح تحقق يافت .او زندگی عادی
خود را بعد از اينکه در رود اردن به دست يحيای تعميد دهنده تعميد
يافت آغاز کرد .روی صليب  ،خون و آب  ،نشانه های تعميد و قربانی
مقدس از پهلوی شکافته اش جاری شد .بعد از رستاخيزش اين ماموريت را
برای شاگردانش داد " :پس برويد و همه ملتها را شاگرد من سازيد و
آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعميد دهيد" )انجيل متی فصل
 ٢٨آيه .(١٩
٢٥٥ـ انجام غسل تعميد توسط کليسا از کی و به چه کسی بوده است؟
از همان روزعيد پنطيکاست )عيد نزول روح القدس(  ،کليسا غسل تعميد
را به هر کسی که به عيسی مسيح ايمان دارد انجام داده است.
٢٥٦ـ مراسم اصلی تعميد شامل چيست؟
مراسم اصلی راز تعميد عبارت است از فرو کردن داوطلب تعميد در آب و
يا ريختن آب روی سر در حال بر زبان آوردن دعای )تثليث( به نام پدر
و پسر و روح القدس می باشد.
٢٥٧ـ چه کسی می تواند تعميد را دريافت کند؟
هر کسی که هنوز تعميد را دريافت نکرده می تواند آنرا در يافت کند.
٢٥٨ـ چرا کليسا اطفال را تعميد می دهد؟
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کليسا اطفال را تعميد می دهد زيرا آنها با گناه اوليه متولد می
شوند .آنها احتياج دارند که از قدرت شرارت يا شيطان رهايی يافته و
به قلمرو آزادی متعلق به فرزندان خدا آورده شوند.
٢٥٩ـ هر کسی در تعميد مستلزم چيست؟
هر کسی که تعميد دريافت می کند مستلزم به اقرار قانون ايمان است.
اين عمل شخصا توسط فرد بالغ و يا اوليا ی نوزاد از طريق کليسا صورت
می گيرد .مسئوليت تعليم برای دريافت عطيه خدا در تعميد و حفاظت آن
به عهده پدر خو انده يا مادر خوانده همچنين کل جماعت ايمانداران است
.
٢٦٠ـ چه کسی می تواند تعميد دهد؟
معموﻻ اسقف و کشيش تعميد را اجرا می کنند .در کليسای ﻻتين شماس
انجيلی هم قادر به اجرای تعميد می باشد .در شرايط ضروری هر کسی می
تواند تعميد دهد به شرط اين که نيت او همان نيت کليسا باشد .انجام
آن با ريختن آب روی سر متقاضی در حال بر زبان آوردن دعای تثليث می
باشد " :من تو را به نام پدر و پسر و روح القدس تعميد می دهم".
٢٦١ـ آيا غسل تعميد ﻻزمهٌ نجات است؟
تعميد ﻻزمه نجات همه آنانی که انجيل برايشان اعﻼن شده است و امکان
در خوا ست اين راز را داشته اند ،می باشد.
٢٦٢ـ آيا امکان نجات بدون تعميد وجود دارد؟
از آنجايی که مسيح برای نجات همه ما جان داد ،آنهايی ميتوانند بدون
تعميد نجات يابند که در راه ايمان جان ميدهند )تعميد از خون( .نو
آموزان تعاليم مسيحيت و تمام آنهايی که حتی بدون دانستن نام مسيح و
کليسا هنوز ) با الهام فيض ( صادقانه در جستجوی خدا و در راه تحقق
اراده او تﻼش می کنند می توانند نجات يابند )تعميد تمايل( .در مورد
اطفالی که بدون غسل تعميد می ميرند ،آيين کليسا ما را به اعتماد به
رحمت خدا برای نجات آنان فرا می خواند.
٢٦٣ـ تاثيرات غسل تعميد چه هستند؟
غسل تعميد شامل بخشش گناه اوليه و تمام گناهان شخصی می شود  .اين
با عث می شود که فرد تعميد شده در راز زندگی الهی تثليث و از طريق
فضل تقديس شده شراکت کند ،بخشش تقديس کننده که فرد را با مسيح و به
کليسايش پيوند می دهد .در کهانت مسيح شريک می کند و اساس همدلی را
با تمام مسيحيان ايجاد می کند .فديه روح القدس وفضيلت الهی را عطا
ميکند .فرد تعميد شده هميشه متعلق به مسيح است .او با مهر پاک
نشدنی مسيح )سيرت( نشان شده است .
٢٦٤ـ مفهوم نام مسيحی گرفته شده هنگام تعميد چيست؟
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آن نام مهم است چون خدا هر يک از ما را به نام می داند ،بدين معنی
که هر شخص منحصر بفرد است .يک مسيحی در هنگام تعميد گرفتن نام خود
را در کليسا دريافت می کند .آن نام بايد ترجيحا نام قديس باشد که
ممکن است سرمشق حرمت و پرهيزکاری و تعهد شفاعت او در برابر خدا
باشد .
راز تثبيت )تشرف به مسيحيت(
٢٦٥ـ جايگاه راز تثبيت در نقشه الهی نجات چيست؟
در عهد عتيق پيامبران اعﻼن کردند که روح خداوند بروی مسيح موعود
وتمامی مردم معتقد به او نازل خواهد شد .تمام زندگی و ماموريت عيسی
در همدلی و صميميت کامل با روح القدس بود .شاگردان روح القدس را در
زمان پنطيکاست )عيد نزول روح القدس( در يافت کرده و اعﻼن کردند "
کارهای بزرگ خدا " )کتاب اعمال رسوﻻن فصل  ٢آيه  .(١١آنها با دست
گذاری فديه دريافت شده همان روح القدس را برای تعميد يافتگان جديد
عطا کردند .در طی قرنها ،کليسا به زندگی توسط روح القدس و رساندن
آن به فرزندانش ادامه داده است.
٢٦٦ـ چرا اين راز را تثبيت و يا مسح نمودن می نامند؟
در کليسای شرق آنرا "مسح" يا تدهين توسط روغن معطر )روغن تقد يس
("ميرون" می نامند زيرا اين آيين مراسم مسح عنوان )مسيحی( را به
معنای ) مسح شده ( است و از آنجا ناشی می شود که خدا خود مسيح را
با )روح القدس مسح نمود( .راز تثبيت ،هم تصديق تعميد را می رساند و
هم تقويت فيض تعميد.
٢٦٧ـ مراسم ﻻزمه تصديق چه است؟
مراسم ﻻزمه تصديق تدهين مقدس ) روغن آميخته با بلسان يا درخت گل حنا
تقديس شده توسط اسقف( است ،که با روغن مالی پيشانی شخص تعميد يافته
ِ عطيه روح القدس را دريافت
با روغن مقدس با بيان اين سخنان " مهر
دار"  .در کليساهای شرق بيزانسی مراسم تدهين يا روغن مالی در ساير
ِعطيه روح القدس " صورت می
اعضای ديگر از بدن با بيان سخنان " مهر
گيرد.
٢٦٨ـ تاثير راز تصديق چيست؟
تاثير راز تصديق فيض ويژه روح القدس همانند نزول آن بر رسوﻻن است.
اين عطيه روح را تحت تاثير  ،شخصيت ماندگار و موجب رشد و تعميق فيض
تعميد می شود .دريافت کننده را عميق تر در فرزندگانگی الهی ،پيوند
او را با مسيح و کليسا محکم و نيروی تازه و عطايای روح القدس را در
روح او افزايش و با قوت خاصی به ما کمک می کند که شاهد بر ايمان
مسيحی باشيم.
٢٦٩ـ چه کسی می تواند اين راز را دريافت کند؟
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تنها کسانی که قبﻼ تعميد گرفته اند می توانند آنرا فقط يک بار
دريافت کنند .برای درياف آن بطور نافع و موثر  ،دريافت کننده بايد
به نحو شايسته ای در پی کمک و ياری معنوی باشد.
٢٧٠ـ چه کسی راز تصديق )تثبيت( را انجام می دهد.
مجری اصلی راز تصديق اسقف است .با اين روش فرد بالغ پذيرش ورود به
پيوند کامل با کليسا رسولی را ابراز می کند .در کليسای شرق و در
موارد خاصی در کليسای غ رب ،اگر ضرورت ايجاب کند ،اسقف ها که
جانشينان رسوﻻن هستند اختيار اجرای اين آيين را به کشيشی که توسط
خود اسقف دست گذاری شده است وا گذار می نمايند.
راز قربانی مقدس
٢٧١ـ قربانی مقدس چيست؟
قربانی مقدس همان قربانی جسم و خون مسيح خداونداست که او آنرا به
منظور جاودانه کردن قربانی صليب در همه اعصار تا زمانی که خود وی
در جﻼل دوباره باز خواهد گشت تاسيس کرد  .بنا بر اين او آنرا به
يادبود مرگ و رستاخيزش به کليسا سپرد .آن نشانه اتحاد ،يک پيوند
نيکوکاری ،يک ضيافت بر ه قربانی عيد فصح که در آن مسيح تناول ميشود،
ذهن ،سر شار از فيض می شود و وثيقه شکوه آينده به ما اعطا می شود.
٢٧٢ـ عيسی مسيح چه موقع قربانی مقدس را بنيانگذارد؟
عيسی آنرا در پنجشنبه مقدس " شبی که به او خيانت شد" )اول قرنتيان
فصل  ١١آيه  ، (٢٣زمانی که شام آخر را با شاگردانش برگذار می کرد
بنيان گذارد.
٢٧٣ـ او چگونه قربانی مقدس را بنيان گذارد؟
بعد از گردهمايی با شاگردانش در باﻻخانه ،عيسی نان را در دست هايش
گرفت .نان را پاره کردن و ميان آنان تقسيم کرد و گفت " ،همه شما
اينرا بگيريد و بخوريد ،اين جسم من است که برای شما داده می شود".
سپس او پياله شراب را در دست هايش گرفت و گفت " ،همه شما اينرا
بنوشيد  .اين پياله ،عهد جديد جاودانی است در خون من که برای شما و
بخشش همه گناهان ريخته خواهد شد .اينرا به ياد من انجام دهيد".
٢٧٤ـجايگاه قربانی مقدس در زندگی کليسا جيست؟
قربانی مقدس سرچشمه اوج زندگی تمام مسيحيان است .در قربانی مقدس ،
عمل تقدس خدا در عبادت و ذهن ما به واﻻ ترين نقطه خود می رسد .شامل
کل خير معنوی کليسا ،يعنی خود مسيح ،که فصح ما است .مشارکت هر دو
يعنی در زندگی الهی و اتحاد قوم خدا بيان و تاثير قربانی مقدس
هستند .از طريق برگذاری قربانی مقدس ما از قبل در اتحاد با آيين
فيض بخش آسمانی،پيش بينی زندگی ابدی را داشته ايم.
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٢٧٥ـ اين رازها چه ناميده می شوند؟
غنای نا محدود اين آيين فيض بخش در عناوين مختلفی که ما به آن
ميدهيم بيان می شود .رايج ترين اين نام ها عبارتند از :قربانی
مقدس،رازقد اس ، ،شام خداوند ،پاره کردن نان ،برگذاری مراسم قربانی
مقدس ،ياد بود مرگ و رستاخيز مسيح خداوند ،آيين عبادی و اﻻهی مقدس
،مبارک ترين آيين فيض بخش ،راز مقدس محراب ،و دريافت راز مقدس.
٢٧٦ـ نقش قربانی مقدس در تدبير نجات چه می باشد؟
قربانی مقدس در عهد قديم برای ابراز تشکر از خدا است ،طی مراسم ياد
بود ی که بنی اسرائيل هر ساله در عيد فصح با خوردن نان فطير جهت
آزادی و خروج آنان از مصر برگذار می شد .عيسی در تعاليم خود طی
برگذاری شام آخر با شاگردانش در عيد فصح آنرا اعﻼن کرد .کليسا
دروفاداری از فرمان او " ،اين را به ياد من بجا آوريد" )اول
قرنتيان فصل  ١١آيه  ، (٢٤قربانی مقدس را هميشه برگذار نموده است،
مخصوصا هر يکشنبه  ،روزی که عيسی رستاخيز کرد.
٢٧٧ـ مراسم قربانی مقدس چگونه برگذار می شود؟
قربانی مقدس با دو بخش مهم که يک عمل واحد عبادی را تشکيل می دهند
آشکار می شود  .آيين عبادی "کﻼم" شامل اعﻼن و گوش دادن به کﻼم خدا
است .قربانی مقدس شامل ارائه کردن و تقديم نان و شراب ،دعا ها و
مزاميز شامل کلمات تقديس  ،مشارکت است.
٢٧٨ـ چه کسی قربانی مقدس را برگذار می کند؟
برگذار کننده قربانی مقدس توسط اسقف و يا کشيش دست گذاری شده  ،کسی
که به عنوان شخص مسيح سر و به نام کليسا عمل می کند.
٢٧٩ـ عناصر ﻻزم برای برگذاری قربانی مقدس چه هستند؟
عناصر ﻻزم نان گندم و شراب انگور می باشند.
٢٨٠ـ از چه طريقی قربانی مقدس يادبود قربانی مسيح است؟
مفهوم ياد بود قربانی مقدس ،حضور حقيقی قربانی ای است که مسيح يک
بار و از طرف همه بشريت بروی صليب تقديم پدر کرد .ماهيت قربانی
مقدس در نهاد هر يک از کلمات آشکار شده است" :اين بدن من است که
برای شما تسليم ميشود .اين جام پيمان نوين است در خون من که برای
شما ريخته میشود" )انجيل لوقا فصل  ٢٢آيه  ١٩ـ  .( ٢٠قربانی صليب و
قربانی مقدس هر دو يک و همان قربانی هستند .راهب و قربانی
واحدهستند فقط روش تقديم قربانی متفاوت است :به روش خونين بروی
صليب  ،به روش غير خونين در قربانی مقدس . the Eucharist
٢٨١ـ به چه طريقی کليسا در مراسم فديه قربانی مقدس شرکت می کند؟
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در قربانی مقدس  ،قربانی مسيح نيز تبديل به قربانی اعضای جسم او می
گردد .زندگی ايمانداران  ،کشيشان آنها ،رنجشان ،دعا هايشان،
اعمالشان ،با کار مسيح و فديه کامل اومتحد می شوند .از آنجا که يک
قربانی است ،بنابر اين قربانی م قدس برای ايمانداران جهت جبران
گناهان همه ،زنده و مرده  ،و برای کسب مصالح معنوی و دنيوی از خدا
تقديم می شود .کليسای آسمانی هم با ارائه مسيح متحد است.
٢٨٢ـ مسيح چگونه در قربانی مقدس حضور دارد؟
او به گونه ای يکتا و بی نظيردر قربانی مقدس حضور دارد .حضور او
مح کم و بنحو واقعی و حقيقی می باشد ،که توسط جسم و خون خويش  ،با
روح و الوهيت خود حاضر است .بنا بر اين طی آيين فيض بخش او بگونه
نان و شراب کل مسيح خدا و انسان حقا و واقعا حضور دارد.
٢٨٣ـ مفهوم استحاله و يا تحول جوهری ) تبديل بجسم و خون مسيح شدن( چيست؟
يعنی ت غيير کل جوهر نان به جوهر جسم مسيح و جوهر شراب به جوهر خون
او است .اين تغيير توسط قربانی مقدس و تاثير دعاو کﻼم مسيح و عمل
روح القدس صورت می گيرد .ولی مشخصات ظاهری نان و شراب "قربانی
مقدس" تغيير نمی کند.
٢٨٤ـ آيا شکستن نان ،مسيح را تقسيم می کند؟
طی برگذاری مراسم قربانی مقدس شکستن و يا پاره کردن نان مسيح را
تقسيم نميکند .او بطور کامل در هر يک ازاجزای قربانی مقدس حضور
دارد.
 ٢٨٥ـ تا چه زمانی حضور مسيح در قربانی مقدس باقی می ماند؟
حضور مسيح تا زمانی که اجزای قربانی مقدس باقی بمانند ادامه می
يابد.
٢٨٦ـ چه نوع عبادت درآيين قربانی مقدس انجام می شود؟
با توجه به آيين راز قربانی مقدس ،چه در هنگام برگذاری مراسم نماز
قداس و چه خارج از آن ،پرستش خدای بر حق
 Latriaکه ستايش داده شده به خود خدا است عرضه می شود .کليسا نان
تقديس شده را با مراقبت شديد حفظ می کند و آنرا برای بيماران و
شرکت آنانی که حضورشان در مراسم آيين راز قربانی مقدس غير ممکن است
تقديم می کند .کليسا همچنين آنرا به ايمانداران با ستايش موقر
بصورت دسته جمعی حمل و تقديم می کند .کليسا همچنين ايمانداران را
در عبادت مستمر به ستايش کردن قربانی مقدس حفظ شده در جايگاه مخصوص
قربانی مقدس تشويق می کند.
٢٨٧ـ چرا مراسم راز قربانی مقدس ضيافت شام فصح است؟
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از آنجايی که مسيح حضورش را بصوت فيض بخشانه در آيين شکر گذاری،جسم
و خون خود را برای ما بصورت غذا و شرب برای متحد کردن خود با ما و
هر يک از ما به همديگر تقديم می کند قربانی مقدس ضيافت فصح است .
٢٨٨ـ مفهوم محراب يا قربانگاه چيست؟
محراب يا قربانگاه نماد خود مسيح است ،کسی که هم بصورت قربانی
)قربانگاه( و هم بصورت غذای آسمانی )سفره خداوند( که خودش را تقديم
ما می کند حضور دارد.
٢٨٩ـ کليسا چه موقع اعضای خود را در شرکت قربانی مقدس ملزوم می دارد؟
کليسا ايمانداران را هر يکشنبه و ايام مقدس ملزم به شرکت در تناول
قربانی مقدس می دارد.
٢٩٠ـ چه موقع بايد قربانی مقدس را تناول و يا دريافت کرد؟
کليسا به ايمانداران توصيه می کند که اگر واجد شرايط ﻻزمه برای
دريافت قربانی مقدس هستند هر گاه که در مراسم آيين کليسايی شرکت می
کنند آنرا دريافت کنند .بهر حال ،کليسا آنها را به دريافت قربانی
مقدس حد اقل سالی يک بار را ملزوم می دارد ،خصوصا در ايام عيد
رستاخيز مسيح يا عيد پاک.
٢٩١ـ چه چيزی مستلزم دريافت قربانی مقدس است؟
شخص دريافت کننده قربانی مقدس بايد کامﻼ به کليسای کاتوليک پيوسته
و در حالت فيض باشد ،بدين معنی که مرتکب گناه کبيره عمدی نشده
باشد .هر کسی که آگاهانه مرتکب گناه شده باشد بايد در ابتدا آيين
اعتراف را قبل از دريافت قربانی مقدس انجام دهد .همچنين برای آنانی
که قربانی مقدس را دريافت می کنند امر مهم روح مصالحه و دعا ،رعايت
سريع توصيه های کليسا ،حالت مناسب بدن ) حرکات و لباس( به نشانه
احترام و تواضع به مسيح است.
٢٩٢ـ ثمره تناول قربانی مقدس چيست؟
تناول قربانی مقدس اتحاد ما با مسيح و کليسا را افزايش می دهد.
زندگی فيض بخش دريافت شده توسط راز تعميد و راز تاييد را نگه می
دارد و محبت ما رانسبت به همسايگان رشد می دهد .ما را در نيکوکاری
تقويت می کند ،گناهان قابل اغماض ما را می آمرزد و ما را از انجام
گناه کبيره در آينده باز می دارد.
٢٩٣ـ چه موقع امکان دادن آيين های فيض بخش )قربانی مقدس ،توبه و تدهين بيماران( به مسيحيان ديگر امکان دارد؟
اسقفان و کشيشان کليسای کاتوليک مجاز هستند که آيين های فيض بخش را
به اعضای ساير کليسا های شرقی که پيوند کاملی با کليسای کاتوليک
ندارند ولی به درخواست خود تمايل به استفاده کردن از آنها را
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دارنداجرا کند ،همچنين مجاز هستند که به ساير اعضای کليسا های
جوامع ديگر چنانچه ضروری و مهم باشد و نيز خود آنها بخواهند و به
ايمان کاتوليکی مربوط به آيين ها تمايل و باور داشته باشند ارائه و
اجرا کنند.
٢٩٤ـ چرا قربانی مقدس "متضمن جﻼل آينده " است؟
زيرا قربانی مقدس ما را پر از برکت و فيض آسمانی می کند .ما را در
زيارت زندگی زمينی تقويت و اشتياق ما را برای زندگی ابدی طوﻻنی می
سازد .مارا با مسيح که از قبل در دست راست پدرش نشسته و به کليسای
آسمانی  ،و باکره مقدس و همه قديسان متحد می کند.

ما در قربانی مقدس " ،همان نانی را پاره می کنيم که دوای فناناپذير
را ارائه می کند ،پاد زهر برای مرگ وغذايی است که ما را برای هميشه
در عيسی مسيح زنده نگه می دارد ) ".قديس ايغناتيوس اهل انتاکيه(
فصل دوم
آيين های فيض بخش يا رازهای شفا بخش
٢٩٥ـ چرا مسيح رازهای توبه و تدهين را برای بيماران مقرر کرد؟
مسيح  ،طبيب روح و جسم ما ،اين رازهای فيض بخش را برای ما مقرر
ساخت .زيرا اين حيات تازه دريافت شده از طريق آيين ها ممکن است به
واسطه گناه ضعيف شود و يا حتی از دست برود ،از اينرواراده مسيح
همچنين اين بود که کليسا بايد عمل شفا بخش و نجات را از طريق اين
آيين ها ادامه دهد.
راز توبه و مصالحه
٢٩٦ـ نام اين آيين فيض بخش چيست؟
آنرا راز توبه  ،راز مصالحه ،راز بخشش ،راز اقراريا اعتراف به
گناه ،و راز تغيير يا تسعيرمی خوانند .
٢٩٧ـ چرا بعد از تعميد آيين مصالحه برگذار می شود؟
از آنجايی که حيات تازه دريافت شده درتعميد ،تمايل به ارتکاب گناه
وضعف های طبيعی انسان )شهوت( را از ميان نمی برد ،مسيح اين آيين را
برای تغييرشخص تعميد يافته و جدا شده توسط گناه بنا نا نهاد.
٢٩٨ـ چه موقع مسيح اين آيين را بنا کرد؟
اين آيين در شامگاه روز بعد ازستاخيز ،که خود را به شاگردانش نشان
داد و به آنان گفت " روح القدس را بيابيد ،گناهان کسانی را که
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ببخشيد بخشيده می شود و آنانی را که نبخشيد بخشيده نخواهد شد" .
)انجيل يوحنا فصل  ٢٠آيه ٢٢ـ .(٢٣
٢٩٩ـ آيا شخص تعميد يافته احتياجی به تبديل )بازگشت و توبه( دارد؟
دعوت مسيح منعکس کننده ادامه به باز گشت و توبه )تبديل( در زندگی
تعميد يافته است .کل کليسا متعهد به انجام بازگشت و توبه می باشد.
کليسا مقدس است ولی گناه کاران را در قلب خود می پذيرد.
 ٣٠٠ـ مفهوم توبه باطنی چيست؟
حرکت و جذب "قلب پشيمان" )کتاب مزامير فصل  ٥١آيه  (١٩با توسط فضل
الهی در پاسخ به رحمت و محبت خدا ،توبه باطنی نام دارد .اين حرکت
مستلزم تاسف و انزجار از گناهان ارتکابی و عزم راسخ برای انجام
ندادن در آينده و اعتماد به ياری خدا است ،که توسط اميد به رحمت
الهی قوت می گيرد.
٣٠١ـ صور مختلف توبه و يا طلب بخشش درحيات مسيحی چگونه است؟
توبه به طرق و راههای مختلف بيان می شود که باﻻتر از همه روزه ،دعا
و دادن صدقه می باشند .صور گوناگون ديگر توبه خصوصا درطی ايام روزه
وجمعه طلب مغفرت و ندامت می تواند در زندگی يک مسيحی انجام شود.
٣٠٢ـ عناصرضروری آيين مصالحه چه می باشند؟
اين عناصر بدو گونه می باشند :اعمال توبه کننده که از طريق عمل روح
القدس برای توبه می آيد ،و آمرزيدن گنا هان توسط کشيش که بنام مسيح
بخشش را عطا و راهها ی رضايت را مهيا می سازد.
٣٠٣ـ اعمال توبه چه می باشند؟
عبارتند از :بررسی دقيق وجدان؛ ندامت ) يا توبه(  ،وقتی کامل است
که انگيزه آن عشق و محبت به خدا باشد ،و نا کامل است اگر انگيزه آن
دﻻيل ديگر همچون عدم انجام مجدد گناه باشد؛ اعتراف به گناه  ،که
شامل بيان يا اعتراف به گناهان نزد کشيش؛ و رضايت از انجام اعمال
خاصی از توبه و طلب بخشايش که شنونده اعتراف ،برای ترميم آسيب ناشی
از گناه ،بر توبه کنند مقرر مینمايد
٣٠٤ـ به چه گناه هايی بايد اعتراف کرد؟
به تمام گناه هايی که بررسی دقيق وجدان بخاطر می آورد وهنوز اعتراف
نشده ،بايد در آيين توبه بيان شوند .اعتراف تنها روش معمول برای
کسب بخشش به گناه های کبيره و يا جدی است.
 ٣٠٥ـ چه موقع شخص مجبور به اعتراف به گناه هان مهلک است؟
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هر ايمان داری که به سن بصيرت يا صﻼحديد رسيده باشد موظف به اعتراف
به گناه هان صغير يا مهلک حتی يک بار در سال هميشه قبل از دريافت
قربانی مقدس است .
٣٠٦ـ چرا گنا هان قابل اغماض يا کوچک هم بايد مد نظر آيين اعتراف قرار گيرند؟
کليسا شديدا اعتراف به گناه هان قابل اغماضرا توصيه می کند ،حتی
اگر موکدا ﻻزم نباشد ،زيرا به ما در تهذيب وجدان و مبارزه با
تمايﻼت نا پاک و شيطانی کمک می کند .همچنين اين اجازه را به ما می
دهد که توسط مسيح در جهت پيشرفت در زندگی روحانی التيام بخشيم.
٣٠٧ـ چه کسی مجری اين آيين است؟
مسي ح اجرای مراسم مصاله را به رسوﻻن ،جانشينان آنان که اسقفان و
کشيشها هستند سپرد ،کسانی که وسيله اجرای رحمت و عدالت خدا می
باشند .بدينگونه صﻼحيت اجرای عفو گناهان را بنام پدر و پسر و روح
القدس سپرده شده است.
٣٠٨ـ آمرزش گناهان بزرگ يا خاص به چه کسانی محول شده؟
آمرزش گناهان بزرگ ) مثﻼ گناهانی که حکم طرد از طرف کليسا صادر شده
باشد( توسط پاپ يا اسقف محلی و يا کشيشی که از طرف آنها اجازه داده
شده باشدصورت گيرد ،در هر صورت هر کشيشی می تواند هر گناهی را در
شرايط خطرمرگ ،حتی فرد مطرود را بيامرزد.
٣٠٩ـ آيا اعتراف کننده ملزم به رازداری است؟
با توجه به ظرافت و اهميت اين خدمت و احترام به اشخاص معترف ،بدون
استثنا و تحت تاديب بسيار سنگين "مهر آيينی"گناه اعتراف کننده به
صورت سری نگه داشته ميشود.
٣١٠ـ اين آيين چه تاثيراتی دارند؟
اثرات آيين توبه عبارتند از :مصاله با خدا و بنابر اين بخشش
گناهان؛ مصالحه با کليسا ؛ در صورت از دست دادن فيض الهی وصول
جبران يا به خود آيی ،آمرزش گناهانی که سزاواری آن فناپذيری است ،و
بخشش حداقل قسمتی ازمجازات دنيوی آن که دست آورد گناه است؛ صلح،
آرامش وجدان و تسلی معنوی؛ و افزايش قدرت معنوی که ﻻزمه تقﻼ کردن
زندگی مسيحی است.
 ٣١١ـ آيا ميتوان درمواردی با يک اعتراف و بخشش عمومی اين آيين را برگذارکرد؟
در موارد خاص و ضروری )خطر قريب الوقوع مرگ( برگذاری مراسم مصالحه
می توان با توسل به اعتراف و بخشش جمعی صورت بگيرد ،به شرطی که
اصول و قواعد کليسا رعايت ش ده باشند و نيت فردی در اعتراف به
گناهان کبيره در زمان مقتضی وجود داشته باشد
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٣١٢ـ بخشش ها چه هستند؟
بخششها يعنی طلب آمرزش در برابر خدا برای مجازات دنيوی که جرم آنها
قبﻼ بخشيده شده است .ايماندار مسيحی تحت شرايط مقرر شده از هر طرف
برای خود و يا کسی که عزيم ت کرده ثمره بخشش را دريافت کرده است.
بخششها از طريق روحاانيون کليسا که ناظران فضل رستاخيز هستندعرضه
می شودـ آنها توزيع کننده گنجينه مستحق مسيح و قديسان هستند.

راز تدهين بيماران
 -٣١٣نگرش به فرد بيمار در عهد عتيق چگونه بود؟
در عهد عتيق بيماری نشا نه ضعف و بصورت مرموزی با گناه درک و ربط
داده می شد .درک پيامبران از بيماری می توانسته ارزش رستگاری برای
گناهکاران و ديگران داشته باشد .بنا بر اين بيماری در حضور خدا کسی
که ازاو برای شفا يافتن التماس می کردند وجود داشت.
 -٣١٤اهميت شفقت مسيح برای بيمار چيست؟
شفقت مسيح نسبت به فرد بيمار و شفا دادن بيماران و عليﻼن زياد
نشانه کامل اين بود ،پادشاهی خدا خواهد آمد و نهايتان کشيدن رنج و
غلبه بر گناه و است .با شفقت و مرگ خودش او معنای تازه ای به رنج
کشيدن بخشيد وقتی که در خودش با ما در اتحاد است ،می تواند وسيله
ای برای تطهير و نجات ما و ديگران باشد.
 -٣١٥نگرش کليسا در قبال بيمار چيست؟
عهده گرفتن شفای بيمار ،از طرف خداوند داده شده است ،کليسا مجدانه
همراه با دعا در تﻼش مراقبت و مشايعت از بيمار،تقاضای شفاعت او را
می کند .مهمتر از همه ،کليسا حامل يک راز اختصاص داده شده برای
احسان بيمار است .اين راز توسط مسيح مقرر شده و گواهی آن توسط حضرت
يعقوب داده شده است " :و اگر کسی از شما بيمار است بايد از کشيشان
کليسا بخواهد تا برای او دعا کنند و به نام خداوند بدن او را با
روغن تدهين نمايند" )نامهيعقوب فصل  ٥آيه .(١٥ – ١٤
 -٣١٦چه کسی می تواند راز تدهين بيماررا دريافت کند؟
هر ايما نداری که به دليل بيماری در معرض مرگ و يا سالخوردگی قرار
دارد می تواند اين راز را دريافت کند .ايمانداری که اين راز را
دريافت می کند  ،می تواند آنرا چندين بار در صورت وخيم تر شدن
بيماری اش و يا مبتﻼ شدن به بيماری هاد تری شده باشد دريافت کند.
برگذاری مراسم اين راز در صورت امکان با يد با اعتراف شخص بيمار
همراه باشد.
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 -٣١٧چه کسی اين راز را برگذار می کند؟
برگذاری اين راز فقط توسط کشيش يا اسقف و يا شبان کليسا صورت می
گيرد.
 -٣١٨برگذاری اين راز چگونه صورت می گيرد؟
برگذاری اين مراسم اساسا شامل تدهين با روغن که توسط اسقف برکت
داده شده است انجام می شود .تدهين روغن بروی پيشانی و دست فرد
بيمار )مراسم کليسای رم( و يا اعضای ديگر بدن )مراسم کليساهای
ديگر( همراه با دعای کشيشی که از او برای برگذاری اين راز فيض بخش
خاص ،خواسته شده باشد.
 -٣١٩تاثيرات برگذاری اين راز چيست؟
اعطای فضل ويژه توسط برگذاری اين راز ،فرد بيمار را با شفقت مسيح
به صورت صميمانه تری برای خوبی خود و تمام کليسا متحد میکند .موجب
آسايش ،آرامش ،شجاعت ،حتی بخشش گناهان اگر فرد بيمار قادر به
اعتراف گناهان نباشد .گاهی اوق ات ،اگرخواست خدا باشد ،برگذاری اين
راز موجب بهبودی جسمی بيمار می شود .در هر صورت برگذاری رازتدهين
فرد بيمار را در راه رسيدن به منزل پدر آسمانی آماده می کند.
 -٣٢٠مفهوم توشه آخرت چيست؟
توشه آخرت ،قربانی مقدس دريافت شده توسط آنانی است که در حال ترک
زندگی زمي نی و در حال آماده کردن خود به رفتن به سوی زندگی ابدی
هستند .مشارکت در جسم و خون مسيح  ،کسی که مرد و از ميان مردگان
قيام کرد ،و شفقت را در لحظه گذر از اين دنيا به نزد پدر را دريافت
کرد ،بذر زندگی ابدی و قدرت رستاخيز است.

فصل سوم
آيين های فيض بخش درخدمت مشارکت و ماموريت ايمانداران
 -٣٢١نقش رازهای فيض بخش درخدمت مشارکت و ماموريت ايمانداران چه می باشند؟
دو راز ،رتبه های مقدس کليسايی و ازدواج ،عطيه فيض خاص را برای يک
ماموريت مشخص در کليسا جهت خدمت بندگان خدا می بخشد .اين رازها به
نحو خاصی به مشارکت کليسايی جماعت ايمانداران و نجات ديگران کمک می
کند.
راز رتبه های مقدس
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 -٣٢٢راز رتبه های مقدس چيست؟
آيين فيض بخشی است که ماموريت انجام آن توسط مسيح به رسوﻻنش برای
بکارگيری درکليسا محول شده و تا پايان زمان ادامه خواهد داشت.
 -٣٢٣چرا اين آيين يا راز را اعطای رتبه های مقدس می نامند؟
اعطای رتبه ها به افرادی که عضو بدن کليسا می شوند طی مراسم خاصی
)دست گذاری( صورت می گيرد .اين راز ،از طريق فديه خاص روح القدس
فرد دست گذاری شده را  ،باقدرت مقدس ،به نام و با داشتن اختيار
داده شده توسط مسيح ،قادر به انجام خدمت به جماعت خدا می کند.
 -٣٢٤جايگاه راز رتبه های مقدس در طرح الهی نجات چيست؟
اين راز از قبل در ميثاق قديمی برای خدمت ﻻويان )فرزندان حضرت
يعقوب( در کهانت هارون ،و هفتاد نفر "مشايخ" )سفر اعداد فصل  ١١آيه
 (٢٥اعﻼن شده بود .اين پيش بينی ها در عيسی مسيح ،کسی که با قربانی
شدن به روی صليب "يک واسطه بين خدا و انسان" )کتاب اول تيمو تاوس
فصل  ٢آيه  ،(٥و "خدا لقب کاهن بزرگ _ کاهنی به رتبه ملکی صدق را
به او داد" )کتاب عبريان فصل  ٥آيه  .(١٠کهانت مسيح در مرجع
روحانيت حضور دارد.

" فقط مسيح کاهن حقيقی است ،بقيه فقط خادمان او هستند".
)قديس توما آکويناس(

 -٣٢٥رتبه های مقدس چه هستند؟
راز رتبه های مقدس شامل سه درجه که در ساختاراساسی کليسا غير قابل
تعويض می باشند عبارتند از :مقام اسقفی ،کشيشی و شماسی.
 -٣٢٦اهميت انتصاب مقام اسقفی چيست؟
انتصاب مقام اسقفی تفويض کمال رتبه های مقدس است .اين انتصاب اسقف
را جانشين مشروع رسوﻻن و او را در مقام مرجعيت با پاپ و ساير
اسقفان در اعطا کردن ،آموزش دادن ،تقديس کردن و تصميم گرفتن با
کليسا های ديگر سهيم و منسجم می کند.
 -٣٢٧اعطای اعتماد داده شده به يک اسقف در يک کليسای خاص چيست؟
به اسقفی که محافظت و مراقبت يک کليسای خاص به و در اعتماد ،سپرده
شده  ،س ر زنده و اساس پديداراتحاد آن کليسا است .بخاطر آن کليسا،
به عنوان قائم مقام مسيح ،او به عنوان شبان و کمک کشيشان و شماسان
خود عمل می کند.
 -٣٢٨اهميت دست گذاری کشيش چيست؟

70

تدهين روح کشيش نشانی است ماندگار و پاک نشدنی ،سرشت روحانی که او
را در مسيح شکل می دهد ،و او را قادر به انجام رسالتش بنام مسيح
وسر ،می کند .او به عنوان همکار اسقف برای موعظه کتاب مقدس ،برای
برگذاری عبادات الهی خصوصا قربانی مقدسی که نيروی خدمت الهی اش از
آن سرچشمه می گيرد ،همچنين شبان ايمانداران ،دست گذاری شده است.
 -٣٢٩يک کشيش چگونه رسالت خويش را پيش می برد؟
با اينکه يک کشيش برای انجام ماموريت جامع دست گذاری شده ،خدمت خود
را در يک کليسای خاص انجام می دهد .اين خدمت با ديگر کشيشان با
نوعی پيوند مقدس برادرانه به هم پيوند می يابند .او با اراده خود
در اشتراک و همگام با اسقف ،مسئوليت برای کليسای خاص را به عهده می
گيرند.
 -٣٣٠اهميت دست گذاری شماس انجيلی چيست؟
شماس انجيلی ،تشبيه شده به مسيح برای خدمت همگان ،درخدمات کليسا
دست گذاری می شود .او اين خدمات را تحت مرجعيت اسقف خود در باب
عبادات الهی ،خدما ت شبانی و نيکوکاری انجام وظيفه می کند.
 -٣٣١چگونه آيين رتبه های مقدس برگذار می شود؟
اين آيين رتبه های مقدس ،در هر يک از سه رتبه ،قرار دادن دست بروی
سر توسط اسقف ،کسی که نماز رسمی تقدس را اجرا می کند  ،دستگذاری می
شود .با اين نماز او از خدا طلب فيض روح القدس را به فرد داوطلب که
ﻻزمه خدمت اوست عطا می کند .
 -٣٣٢چه کسی می تواند اين آيين را اعطاء کند؟
فقط اسقفان معتبر ،به عنوان جانشينان رسوﻻن می توانند اين رتبه
مقدس را اعطاء بنمايند.
 -٣٣٣چه کسی می تواند اين فيض را در يافت کند؟
اين فيض فقط توسط مردان تعميد يافته می تواند دريافت شود .کليسا
خود را مقيد به اين انتخاب می داند که خود خداوند انجام داد .هيچ
کسی نمی تواند بدون کسب صﻼحيت مقامات کليسايی تقاضای دريافت فيض
رتبه های مقدس را برای انجام اين خدمت بنمايد.
 -٣٣٤آيا مجرد بودن ﻻزمه دريافت فيض رتبه های مقدس است؟
برای مقام اسقفی مجرد بودن هميشه ملزم است .در کليسای ﻻتين افراد
مجرد کاتوليک انتخاب می شوند ،مردانی که قصد ادامه زندگی مجردی
دارند "برای پادشاهی آسمانی" )انجيل متی فصل  ١٩آيه  .(١٢در کليسای
شرق اجازه ازدواج پس از دستگذاری کشيشی داده نشده است .مردان
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ازدوا ج کرده می توانند به رتبه شماس انجيلی بطور دائمی دستگذاری
شوند.
 -٣٣٥اهميت راز فيض بخش رتبه های مقدس چه هستند؟
ثمره اين راز نزول خاص روح القدس است که دريافت کننده را مطابق با
رتبه های مربوطه اين راز فيض بخش در خدمت سه گانه به مسيح همچون
کشيش ،پيامبر و پادشاه شکل می دهد .رسته اعطا شخصيت معنوی ماندگار
و بنابراين قابل تکرار و يا اعطاء مجدد برای زمان محدود نيست.
 -٣٣٦خدمت کهانت با چه اختيار و صﻼحيتی انجام می شود؟
کشيشان دستگذاری شده طی فعاليت خدمت مقدس خود درصحبت و اعمال ،بنا
به اختيار خود عمل نمی کنند ،حتی با قيموميت يا بنمايندگی جامعه
نيز عمل نمی کنند ،بلکه با شخص مسيح سر ،و به نام کليسا .بنابراين،
مقام کهانت خدماتی اساسا با مقام کهانت مشترک ايمانداران که مسيح
بنا کرد متفاوت است.
راز يا آيين فيض بخش ازدواج
 -٣٣٧طرح خدا در رابطه با زن و مرد چيست؟
خدا کسی که محبت است،و زن و مرد را برای محبت آفريد و آنان را برای
محبت کردن دعوت کرده است .با آفريدن زن و مرد آنان را به صميميت و
محبت در زندگی اشتراکی در ازدواج دعوت کرد " :از اين رو آنها ديگر
دو تن نيستند بلکه يکی هستند" )متی فصل  ١٩آيه  .(٦خداهنگام برکت
دادن به آنها گفت" بارور و کثير شويد" )سفر پيدايش فصل  ١آيه .(٢٨
 -٣٣٨خدا مدت ازدواج را تا چه حدی بنيان نهاد؟
پيمان ازدواج زن و مرد دارای قوانين خاص خود است که خالق آنرا
بنيان گذاشته و عطا فرموده است .ماهيت طبيعی برقرار شده اين پيمان
برای نيکی زوج و همچنين برای توليد مثل و تعليم و تربيت فرزندان
وضع شده است .بر طبق طرح اوليه الهی اين پيمان ماندگار و غير قابل
حل است ،چنانچه عيسی مسيح تاييد کرد " :آنچه را خدا بهم پيوسته است
انسان نبايد جدا سازد ) مرقس فصل  ١٠آيه .(٩
 -٣٣٩چگونه گناه ازدواج را تهديد می کند؟
به دليل گناه اوليه ،که سبب شکاف ميان پيمان داده شده خدا بين زن و
مرد شد ،پيوند زناشويی غالبا با نفاق و خيانت تهديد می شود .با اين
حال ،خدا با رحمت بی نهايت خودنسبت به زن و مرد پيوند زناشويی رابه
زندگی آنها مطابق با طرح اوليه ال هی ساخت و مورد لطف خويش قرار داد
.
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 -٣٤٠عهد عتيق در باره ازدواج چه می آموزد؟
خدا قوم خود را از طريق پيامران با آموزش و قانون به تعمق تدريجی
برای فهم عميق از وحدت و جدايی نا پذيری پيمان ازدوج آماده کرد.
ميثاق جديد توسط عيسی مسيح پسر خدا ،با عروس خود يعنی کليسا از پيش
در ميثاق پيمان خدا با قوم بنی اسرائيل اعﻼم شده بود.
 -٣٤١مسيح چه اصل جديدی را برای ازدواج وضع کرد؟
مسيح نتنها پيمان زناشويی اوليه را اعاده کرد ،بلکه کرامت آنرا در
حد راز يا آيين فيض بخش ارتقاء نمود ،با دادن تمسک به فيض خاص برای
زندگی کردن ،ازد واج خود را به عنوان يک نماد محبت مسيح برای تازه
عروس يعنی کليسا نشان داد " :ای شوهران ،زنان خود را دوست بداريد
چنانچه مسيح کليسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد "
)افسسيان فصل  ٥آيه .(٢٥
-٣٤٢آيا همه مجبور به ازدواج کردن هستند؟
ازدواج برای همگان اجبار نيست ،مخصوصا از آنجايی که خدا از بعضی
مردها برای زندگی کردن بصورت مجرد و باکره ماندن بخاطر ملکوت خدا
دعوت کرد .تبری جستن از همه خوبی های ازدواج برای تمرکز کردن به
چيزهايی که موجب رضای خداوند است  .آنها نشانه مطلق برتری عشق به
مسيح و انتظار مشقانه بازگشت با شکوه او است.
 -٣٤٣مراسم راز ازدواج چگونه برگذار می شود؟
از آنجايی که ازدواج آغاز زندگی اجتماعی زوج در کليسا است ،مراسم
آن بصورت عمومی با حضور کشيش ) و يا شاهد مجاز کليسا( در مقابل
ساير شاهدين برگذار می شود.
 -٣٤٤توافق زناشويی چيست؟
ارائه توافق زناشويی هنگامی به مرد و زن داده می شود که آنها اراده
فدا کردن زندگی خود را به يکديگر بصورت فسخ ناپذير برای زندگی با
يک عهد وفادار و پر بار محبت ،ابراز کنند .از آنجا که توافق به
منزله ازدواج ،ضروری و غير قابل فسخ است  .برای يک ازدواج معتبر
هدف توافق بايد مفهوم حقيق ی ازدواج را در پی داشته باشد ،و يک عمل
انسانی آزاد و آگاهانه ای باشد که بر حسب فشار و اجبار مشخص نشده
باشد.
 -٣٤٥چه مستلزمی وجود دارد وقتی که يکی از زوجه کاتوليک نيست ؟
ازدواج مختلط ) بين يک فرد کاتوليک و فرد تعميد يافته غير کاتوليک(
ازدواج مختلط مانند ازدواج ميان شخص كاتوليك با شخص تعميد يافته
غير كاتوليك نيازمند اجازه مقامات معتبر كليسايى است تا ازدواج
جنبه شرعى به خود بگيرد .
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در رابطه با اختﻼف فرقه ای)بين يک فرد کاتوليک و فرد تعميد نشده(
وضع احکام دينی جهت اعتبارﻻزم است .در هر دو موارد ،ضروری است که
همسران اصل و مبنای ازدواج را پذيرفته مستثنی نکنند .همچنين ﻻزم
است که همسر کاتوليک به تقبل تعهد ازطرف همسر غير کاتوليک خود در
ثابت قدم ماندن ايمان و تعهد دادن در تعميد و آموزه های کاتوليکی
فرزندانشان را داشته باشد.
 -٣٤٦تاثيرات راز ازدواج چه می باشند؟
راز فيض بخش ازدواج پيوند دائمی و منحصر به فرد را بين يک زوج بنا
می کند .خدا خود مهر رضايت را عطا می کند .بنا بر اين ازدواجی که
تصويب شدو بين تعميد يافتگان بوصال رسيده باشد منحل ناشدنی است.
بعﻼوه اين آيين فيض بخش  ،بخشش ﻻزم به تقدس نمودن همسران در طول
زندگی زناشويی و پذيرفتن مسئوليت نعمت داشتن فرزندان و تامين
تحصيﻼت آنها را ارزانی می کند .
 -٣٤٧چه گناهان کبيره ای با آيين فيض بخش مغايرت دارند؟
زنا و چند همسری با آيين فيض بخش ا زدواج مغايرت دارند ،زيرا آنها
با کرامت وحدت زن و مردوبا برابری وانحصاريت ويژه که محبت زناشويی
است ،تناقض دارند .گناهان ديگر شامل جلوگيری عمدی از باروری
فرزندان که عطيه الهی و حاصل عشق زناشويی است وديگری طﻼق است که با
اصل غيرقابل فسخ ازدواج در تناقض است.
 -٣٤٨کليسا چه موقعی اجازه جدايی جسمی همسران را می دهد؟
هنگامی که به دﻻيل جدی ،زندگی باهم غيرممکن گردد کليسا جدايی جسمی
را روا می دارد ،با اينکه اميدی برای امکان مصالحه وجود داشته
باشد .تا زمانی که همسر زندگی می کند ،فرد نمی تواند آزادانه اتحاد
جديدی را با فرد ديگر بر قرار کند ،مگر اينکه ازدواج توسط مقامات
کليسا باطل اعﻼم شود.
 -٣٤٩نگرش کليسا در قبال آنهايی که طﻼق گرفته و مجددا ً ازدواج کرده باشند چيست؟
از آنجايی که کليسا به خداوندش وفادار است ،اتحاد مردمی که از طريق
قوانين مدنی طﻼق گرفته و مجددا ازدواج کرده باشند را برسميت نمی
شناسد " ،هر که زن خود را طﻼق دهد و با زنی ديگر ازدواج کند ،نسبت
به زن خود مرتکب زنا شده است .همينطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود
و با مرد ديگری ازدواج کند مرتکب زنا شده است" )انجيل مرقس فصل ١٠
آيه  .( ١٢-١١کليسا بطور بارز اشتياق خود را در قبال اين افراد
اظهار می دارد و آنها را به زندگی کردن در ايمان  ،دعا کردن،
نيکوکاری ،و به آموزش و پرورش مسيحی فرزندانشان تشويق می کند .در
هر صورت آنها قادر به در يافت راز فيض بخش آمرزش گناهان ،دريافت
قربانی مقدس ،و گرفتن بعضی ازمسئوليتهای کليسايی نخواهند بود ،تا
هنگامی که وضعيت آنها که عينا مغاير با فرامين خدا است ادامه داشته
باشد.
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 -٣٥٠چرا خانواده مسيحيان را کليسای خانگی می نامند؟
زيرا خانواده ماهيت اجتماعی را آشکار ميکند و زندگی خانوادگی کليسا
به عنوان خانواده خدا محصوب می شود  .هر يک ازاعضای خانواده  ،مطابق
با نقش خود ،عمل روحانی غسل تعميد يافته را بکار می برد و در ساختن
خانواده جايی که ايمان برای اولين بار به فرزندان اعﻼم می شود و
اجتماع فيض و دعا  ،مدرسه فضائل انسانی و محبت مسيح را اذعان می
کنند.
فصل چهارم
برگزاری ساير مراسم عبادی
آيين های تقدسی
 -٣٥١آيين های تقدسی چه هستند؟
آنها نشانه های مقدسی هستند که کليسا در شرايط مختلف زندگی وضع
کرده است .از جمله رسم صليب بخود هنگام دعا کردن و ساير نشانه های
ديگر .از جمله آيين های تقدسی که نقش مهمی دارند عبارتند از :برکت
دادن  ،که به نشانه ارج دادن به خدا و دعای دريافت هديه فضل اواست،
ديگری تبرک کردن افرادی است که خود و اموال خويش را وقف ستايش خدا
کرده اند.
 -٣٥٢جن گيری )خارج کردن ارواح پليد( چيست؟
هر گاه کليسا با اقتدارنام عيسی حفاظت فرد مورد نظررا بخواهد و او
را از سلطه نيروی شيطانی برهاند آنرا جن گيری می نامند .روال معمول
آن هنگام غسل تعميد می باشد .جن گيری باشکوه را جن گيری بزرگ می
نامند ،که می تواند فقط با يک کشيش،با مجوز توسط اسقف انجام شود.
 -٣٥٣اشکال تجليات دينی در آيين های مذهبی به چه نحوی باحيات عبادی کليسا توام می شود؟
تجليات دينداری مسيحيان هميشه به صور مختلف باحيات عرفی کليسا
سازگاربوده است برای نمونه ستايش آثار مقدسين ،بازديد اماکن مقدسه،
زيارت ،مراسم راه صليب ،و دعای تسبيح .کليسا تابش نورايمان را در
پرورش صحيح پرهيزگاری عمومی راشکل داده است.
مراسم خاک سپاری مسيحی
 -٣٥٤رابطه بين آيين های فيض بخش و مرگ يک مسيحی چيست؟
مسيحی ای که در مسيح می ميرد به پايان وجود زمينی اش می رسد و به
حيات جديدی که هنگام تعميدش آغاز شده بود ،که با راز تأييدتحکيم
شده ،و توسط قربانی مقدس تغذيه شده به ضيافت آسمانی پيش بينی شده
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نائل می شود .معنی واقعی مرگ يک مسيحی ،در نور مرگ و رستاخيز مسيح،
تنها اميد ما آشکار میگردد .مسيحی ای که در عيسی مسيح می ميرد »...
نزد خدا منزل میگيرد« )دوم قرنتيان فصل  ٥آيه (٨
 -٣٥٥مراسم خاک سپاری بيانگر چه چيزی است؟
اگر چه در مراسم های کليسايی مختلف همراه باموقعيت هاو سنت های
مناطق مختلف برگذار می شود ،تشييع و به خاک سپاری ،بيانگر طبيعت
فصح مرگ مسيحی در اميد به رستاخيز است .آنها همچنين معنی صميميت و
همدلی با متوفی را از طريق دعا برای تطهير ارواح باز نمود می کنند.
 -٣٥٦لحظه اصلی در مراسم خاک سپاری چه هستند؟
معموﻻ مراسم تشييع جنازه شامل چهار قسمت اساسی است :استقبال از جسد
متوفی همراه اجتماع بازماندگان او با کلمات تسلی دهنده و اميد،
آيين عبادی ،قربانی مقدس ،وداع با شخص متوفی که روح او به خدا،
منشا زندگی ابدی سپرده می شود .در حالی که جسم با اميد به
رستاخيزدر حال دفن کردن است.
بخش اول
دعوت از انسان :زندگی در روح

 -٣٥٧زندگی معنوی يک مسيحی چگونه مقيد به ايمان و آيين فيض بخش است؟
آنچه قانون ايمان بدان اعتراف ميکند و آيين های فيض بخش آن را
ارائه ميکنند .در حقيقت ،از طريق آنها ايمانداران فضل وبخشش مسيح و
هديه روح القدس را که به آنها توانايی زندگی جديد همچون فرزندان
خدا در مسيح از طريق ايمان ،ميدهد دريافت می کند.
" ای مسيحی به کرامت خود پی ببر) ".قديس لييوی کبير(

فصل اول
هويت شخص انسان
انسان تصوير  /صورت خدا

 -٣٥٨ريشه هويت انسان از چيست؟
ريشه هويت شخص انسان در خلقت او به صورت و شباهت خدا می باشد .اعطا
شده با يک روح معنوی و فنا ناپذير ،در هوشمندی و با اراده ای آزاد،
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شخص انسان به عنوان فرزند خوانده خدا در جسم و روح برای سعادت ابدی
دعوت شده است.
دعوت ما به سعادت
 -٣٥٩ما چگونه به سعادت می رسيم؟
سعادت ما در فيضلت بخشش مسيح که موجب شراکت در زندگی الهی است،
بدست میآيد.
مسيح در انجيل به پيروانش سعادت جاودانی را که به نيک بختی ابدی می
انجامد نشان می دهد » .خوشابحال ها« )متی ١ :٥تا (١٢
رحمت مسيح درهر فردی که وجدان درست را پيروی می کند ،جويای محبت و
نيکی است و از شرارت اجتناب می کند ،عمل می کند .
 -٣٦٠چرا خوشابحال ها برای ما اهميت دارند؟
خوشابحال ها در قلب موعظه مسيح و وعده هايی که خدا از زمان ابراهيم
داده است يادآور میگردند وآنها را تحقق می بخشند .خوشابحال ها
سيمای مسيح را ترسيم ميکنند و زندگی اصيل مسيحی راتوصيف ميکنند.
آنها هدف نهايی فعاليت انسان ،که نيک بختی ابدی است را برمﻼ می
کند.
 -٣٦١رابطه بين خوشابحال ها و تمايل ما برای خوشبختی چيست؟
پاسخ گوی ميل طبيعی به وعده های سعادت خوشبختی هستند که خدا در قلب
انسان برای جذب ما به خودش جای داده است .و تنها خدا می تواند اين
تمايل را اقناع کند.
 -٣٦٢نيکبختی جاودانی چيست؟
نيک بختی جاودانی بصيرت خدا در زندگی ابدی است که ما بطور کامل "
در الوهيت خدا شريک و سهيم شويم" ) نامه دوم پطرس رسول فصل اول آيه
 ، (٤و به جﻼل مسيح و شادمانی زندگی تثليثی وارد شويم .اين شادمانی
از درک و قوای آدمی فراتر است .اين وعده سعادت ،موهبت فوق طبيعی
وهديه بﻼ عوض از خدا نشئت می گيرد و ما را به نيک بختی الهی ترغيب
می کند .وعده شادمانی داده شده ما را با انتخاب راه های قطعی ای
مواجهه می کنند که مربوط به نعمت های زمينی است آنها قلب های ما را
می پاﻻيند تا به ما بياموزن د خدا را بيش از هر چيز دوست بداريم.

آزادی انسان
 -٣٦٣آزادی چيست؟

77

آزادی قدرتی خدا دادی برای عمل کردن و نکردن است ،برای انجام دادن
اين وآن ،و انجام دادن عمل آگاهانه با مسوليت خود شخص .آزادی
بدرستی بيانگرويژگی های اعمال انسانی است .هر چه بيشتر اعمال خوب
انجام شود ،آزادتر می شود .آزادی آنگاه به کمال مناسب خود ميرسد که
به سوی خدا ،واﻻترين نيکی و سعادت جاودانی سوق داده شود .آزادی
همچنين به امکان انتخاب بين خوب و شرارت هم دﻻلت می کند .انتخاب
شرارت سو استفاده از آزادی می باشد و به بردگی از گناه می انجامد.
 -٣٦٤رابطه بين آزادی و مسوليت پذيری چيست؟
آزادی سبب می شود که آدمی ،تا آنجايی که اعمالش ارادی هستند مسئول
اعمال خويش نيز باشد .جهل ،غفلت ،اکراه ،ترس ،عادت ،دل بستگی های
شديد می توانند قابليت اسناد و مسئوليت در قبال يک عمل را کاهش
دهند يا حتی رفع کنند.
 -٣٦٥چرا هرکس حق بکارگيری آزادی را دارد؟
حق بکار گيری آزادی متعلق به همه است زيرا ازهويت شخص انسان جدا
ناپذير است .بنابراين هميشه بايد به اين حق احترام قائل شد ،خصوصا
در امور معنوی و مذهبی ،و بايد به رسميت شناخته شده و توسط مقامات
مدنی مجازدر محدوده منافع مشترک و نظم عمومی حفاظت شود.
 -٣٦٦آزادی انسان چه جايی در نقشه رستگاری دارد؟
زادی ما به دليل گناه اوليه تضعيف شده .تضعيف آن با گناه مکررشديد
تر شده است .در هر صورت ،مسيح ،ما را آزاد کرد " آری ما آزاديم"
)غﻼطيان فصل  ٥آيه  .(١با مرحمت او ،با هدايت روح القدس ما را در
آزادی معنوی پرورش می دهد تا ما را در کار خويش در کليسا و جهان
همکاران آزاد خود قرار دهد.
 -٣٦٧منابع معنوی اعمال انسان چه هستند؟
معنويات اعمال انسان وابسته به سه منبع هستند :موضوع انتخاب شده،
آشکارا خوب و درست؛ هدف قصد شده يا نيت کسی که عمل می کند ،يعنی
نيت در اختيار فاعل فعل است؛ و شرايط ناظر به عمل ،که شامل پيامد
آن است.
 -٣٦٨چه موقع يک عمل اخﻼقا خوب است؟
عملی اخﻼقا خوب است که موضوع ،هدف و اوضاع و احوال آن همه خوب
باشند .يک موضوع انتخاب شده بخودی خود می تواند عملی را بطور کامل
تباه کند ،حتی اگر نيت آن خوب باشد .مجاز يا روا نيست که با انجام
شرارت کسب نتيجه خوب امکان پذير باشد .سرانجام شرعمل را فاسد می
کند ،حتی اگر که نيت بخودی خود خوب باشد .به عبارت ديگر، ،اگر نيت
سرانجام خوب داشته باشد اما شر باشد ،عمل را خوب نمی کند ،از جايی
که هدف وسيله را توجيه نمی کند .شرايط می توانند مسئوليت کسی که
عملی را انجام می دهد افزوده و يا کاهش دهد ،نمی توانند کيفيت
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اخﻼقی اعمال را عوض کنند .آنها قادر نيستندهرگز يک عملی که بخودی
خود شراست را خوب بسازد.
 -٣٦٩آيا اعمالی وجود دارند که هميشه نا روا هستند؟
اعمالی هستند که ،بخودی خود هميشه به
مثال ،توهين به مقدسات ،جنايت ،زنا(.
اختﻼل اراده است چنانکه هرگز با توسل
خوب را دريک شر اخﻼقی انتظار و توجيه

دليل مقصود ناروا هستند )برای
انتخاب چنين اعمالی مستلزم يک
به اثرات خوب نمی توان حاصل
کرد.

اخﻼقيات تمايﻼت
 -٣٧٠تمايﻼت چه هستند؟
تمايﻼت احساسات  ،هيجانات يا حرکات ميل و رغبت ذاتی وطبيعی روان
انسانی هستندکه تمايل يک شخص را در انجام دادن و يا انجام ندادن
عملی از نظرهر آنچه که تصور نيکی و يا شرات موجب ميشوند .تمايﻼت
اساسی عبارتند از ،محبت و نفرت ،تمايل و ترس ،غمگينی ،شادمانی ،و
عصبانيت هستند .سردسته همه محبت است که توسط جاذبه های نيک کشيده
ميشود .ميتوان تنهاهر آنچه که خوب است دوست داشت ،خوب يا آشکار.
 -٣٧١آيا تمايلت اخﻼقا ً خوب يا بد هستند؟
تمايﻼت تا جايی که حرکات معقول ميل و رقبت هستند بخودی خود نه خوب
و نه بد می باشند ،خوب هستند ا گر به انجام يک عمل خوب کمک کرده
باشد وبرعکس آن شرهستند  .آنها می توانند به عنوان فضائل به کار
گرفته شوند و يا بوسيله رذايل منحرف شده باشند .
وجدان اخﻼقی
 -٣٧٢وجدان اخﻼقی چيست؟
وجدان اخﻼقی ،در قلب فرد است ،يک قضاوت عقﻼنی است که در زمان مناسب
به انجام کار خوب فرمان میدهد و از شر اجتناب ورزد .با تقدير از
وجدان اخﻼقی است که فرد کيفيت اخﻼقی يک عملی که بايد انجام شود و
يا از قبل انجام داده شده را درک میکند ،و به اواجازه پذيرش
مسئوليت عملش را می دهد .وقتی که به وجدان اخﻼقی توجه شود ،فرد
محتاط قادر به شنيد ن صدای خدايی که با او صحبت می کند خواهد بود.
 -٣٧٣شأن ومنزلت شخص انسان چه دﻻلتی بر وجدان اخﻼقی می کند؟
شأن يک انسان نيازمند درستی و عدالت وجدان اخﻼقی است )بدين معنی که
در توافق با آنچه که عدالت و نيکی است و استوار بر دليل و حکمت خدا
باشد( .بخاطر همين ش أن و منزلت شخصی  ،هيچ کس نبايد با اجبار وخﻼف
وجدان عمل کند؛ همچنين بايد در محدوده منافع خوب مشترک باشد ،مانع
از عملکردن در اين رابطه شد ،خصوصا درمسائل مذهبی.
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 -٣٧٤وجدان اخﻼقی چگونه به درستی و حقيقت شکل گرفته است؟
وجدان اخﻼقی راست و حقيقی توسط آموزش وجذب کﻼم خدا و تعاليم کليسا
شکل گرفته است .توسط فديه روح القس حمايت شده و از نصيحت خردمندان
کمک گرفته شده است .دعا و آزمون وجدان می تواند به شکل گيری اخﻼق
فرد کمک کند.
 -٣٧٥وجدان چه قواعدی را بايد هميشه دنبال کند؟
سه قاعده عمومی عبارتند از-١ :هرگز نمی شود شری انجام داد و نتيجه
خوب از آن گرفت؛  -٢قانون طﻼيی " ،آنچه خواهيد که مردم به شما کنند،
شما نيز بديشان همچنان کنيد" )انجيل متی فصل  ٧آيه (١٢؛ -٣
نيکوکاری هميشه از طريق احترام و توجه شخص به همسايه ياهم نوعش و
وجدان او ادامه می يابد ،با اينکه اين بدان معنا نيست که پذيرفتن
چيزی خوب که مفعول شراست روا باشد.
 -٣٧٦آيا وجدان اخﻼقی می تواند قضاوت نادرست بکند؟
يک فرد بايد هميشه مطيع قضاوت خاص وجدان خودش باشد ولی او ميتواند
به دﻻيلی که ممکن است هميشه او را ازگناه فردی معاف کند قضاوت
نادرست بکند .در هر صورت ،يک عمل شيطانی مرتکب شده بدليل جهل غير
ارادی انتساب به شخص نيست ،حتی اگر چه عمل مفعول شر باقی بماند.
بنابراين فرد بايد برای اصﻼح اشتباهات وجدان اخﻼقی تﻼش کند.
فضايل
 -٣٧٧فضيلت چيست؟
فضيلت گرايش مدام و راسخ به انجام دادن خوبی است " ،هدف فضايل
زندگی شبيه خدا شدن است" )قديس گريگوری اهل نيسا( .هم فضايل انسانی
و فضايل علوم الهی وجود دارند.
 -٣٧٨فضايل انسانی چه هستند؟
فضايل انسانی ،شيوه های راسخ ،گرايش های پايدار ،کماﻻت معمول عقل و
اراده که حاکم بر اعمال ما هستند و تمايﻼت ما را نظم می بخشند و
رفتار ما را مطابق با عقل و ايمان هدايت می کنند .آنها بدست آمده
از تجديد و تقويت رفتار های نيکو و فيض الهی هستند.
 -٣٧٩پايه و اساس فضايل انسان چه هستند؟
پايه و اساس فضايل انسان فضيلت های اصلی هستند ،که سر دسته ساير
فضايلی بوده که منوط به فضايل زندگی هستند .فضايل اصلی عبارتند از
 :مﻼحظه ،عدالت ،شکيبايی ،و اعتدال.
 -٣٨٠مﻼحظه يعنی چه؟
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مﻼحظه يعنی معزول کردن دليل و تشخيص خير واقعی در هر شرايطی برای
انتخاب وسيله درست برای دست يابی به آن است .مﻼحظه با اشاره به
قاعده و ميزان آنها ،راهنمای ساير فضايل می شود.
 -٣٨١عدالت چيست؟
عدالت عبارت است از اراده محکم و ثابت به دادن خواست بر حق ديگران
باشد .عدالت نسبت به خدا را "فظيلت مذهبی" می نامند.
 -٣٨٢شکيبايی چيست؟
شکيبايی قاطعيت در مشکﻼت و مداومت در تعقيب خير را تضمين می کند.
شکيبايی حتی امکان توانايی به از خود گذ شتگی زندگی خود فرد را
برای عدالت واقعی را موجب می شود.
 -٣٨٣اعتدال چيست؟
اعتدال جاذبه لذت ها را تعديل می دهد ،تسلط اراده برغرايز را تضمين
می کند وموجب تعادل در استفاده اميال خلق شده می شود.
 -٣٨٤فضايل الهی چه هستند؟
منشأ فضايل الهی و انگيزه و موضوع آنها به خود خدا مرتبط می باشند.
برانگيخته وتقديس شده توسط رحمت ،زندگی کردن فضايل الهی را در
پيوند با تثليث مقدس ،آماده می کند .آنها شالوده و قدرت بخشنده ی
اصلی هستند که به مسيحيان توانايی فعاليت اخﻼقی و زندگی بخش فضايل
انسانی می دهند .آنها وثيقه حال و عمل روح در قوه ذهنی انسان
هستند.
 -٣٨٥فضايل الهی شامل چه هستند؟
آنها شامل :ايمان ،اميد ،و محبت هستند.
 -٣٨٦فضيلت ايمان چيست؟
ايمان فضيلت الهی است که ما به خدا و
کرده است باور داريم و نيزآنچه کليسا
گيرد زيرا خدا خود حقيقت است .بوسيله
وقف خدا می کند ،بنا بر اين ايماندار
خدا است زيرا "ايمانی که به محبت عمل
.(٦

هر آنچه که او به ما آشکار
برای اعتقاد ما در نظر می
ايمان انسان آزادانه خودش را
در جسجوی شناخت و انجام خواست
می کند" )غﻼطيان فصل  ٥آيه

 -٣٨٧اميد چيست؟
اميد فضيلتی الهی است که ما به واسطه ی آن تمايل و انتظار زندگی
ابدی را از خدا برای سعادت خويش طلب می کنيم ،با اعتماد به وعده
81

های مسيح توکل می کنيم و به کمک رحمت روح القدس با استقامت و
شايستگی به آن تا پايان زندگی زمينی خود هستيم.
 -٣٨٨محبت چيست؟
محبت فضيلتی الهی است که به واسطه آن خدا را باﻻتر از هر چيز ديگر
و همسايه را چون خودمان بخاطر محبت خدا دوست ميداريم .عيسی محبت را
فرمان جديد " تکامل قانون" قرار می دهد .زيرا محبت همه چيز را به
هم می پيوندد و تکميل می کند" )کتاب کولسيان فصل  ٣آيه  (١٤و بنيان
فضيلت های ديگر است که زندگی بخش ،الهام بخش ،و نظم است .بدون محبت
"من هيچ هستم" و "هيچ سودی عايد من نخواهد شد" )کتاب اول قرنتيان
فصل  ١٣آيه .(٣-١
 -٣٨٩موهبت ها يا فديه های روح القدس چه می باشند؟
آنها تدبيرهای پايداری هستند که ما را مطيع و پيرو الهامات الهی می
کنند .موهبات هفتگانه روح القدس عبارتند از :حکمت ،عقل ،اندرز،
شکيبايی ،دانش ،پرهيزگاری ،و ترس از خداوند.
 -٣٩٠ثمرات روح القدس چه می باشند؟
ثمرات روح القدس کماﻻتی هستند که در ما به عنوان اولين نوبرهای جﻼل
ابدی شکل می گيرند .ليست دوازده ثمره در آداب و رسوم کليسا عبارتند
از :محبت ،شادی ،آرامش ،برد باری ،مهربانی ،خير خواهی ،وفاداری،
فروتنی ،سخاوتمندی ،مﻼطفت ،خويشتن داری ،و پاکدامنی).کتاب غﻼطيان
فصل  ٥آيه  ٢٣-٢٢نسخه ﻻتين قديم(.
گناه
-٣٩١پذيرش رحمت خدا مستلزم چه چيزی است؟
پذيرش رحمت خدا مستلزم اقرار به اشتباهات و توبه گناهان ما است.
خدا خود با کﻼم و روح خود از گناهان ما گذ شت و حقيقت وجدان و اميد
به بخشش را عطا کرد.
 -٣٩٢گناه چيست؟
گناه " يک لغت و يک عمل يا گرايش به ضديت با قانون ابدی است" )قديس
آگوستين( .با سرپيچی ازمحبت خدا توهينی به خدا است .طبيعت انسان را
جريح دارو به همبستگی اوصد مه می رساند .مسيح در مصايب خود آشکارا
به اهميت غلبه بر گناه با رحمت خويش تاکيد کرد.
 -٣٩٣آيا گونه های مختلف گناه وجود دارد؟
گناهان بسيار متنوع هستند .آنها را بر طبق موضوعشان و يا فضايل شان
و يا از فرامينی که سرپيچی می کنند تشخيص داد .آنها می توانند
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مستقيما مربوط به خدا ،همسايه ،و يا خودمان باشند .آنهاهمچنين می
توانند به گناهان افکار ،کلمات ،عملکرد و يا غفلت تقسيم کرد.
 -٣٩٤گناهان را چگونه می توان بر حسب سنگينی و يا جديت شان تشخيص داد؟
آنها را می توان بين مهلک و قابل اغماض تشخيص داد.
 -٣٩٥چه موقع فرد مرتکب گناه مهلک می شود؟
فردی مرتکب گناه کشنده می شود که هم زمان :آگاهی کامل ،رضايت عمدی،
ماهيت خطرناک در انجام آن شامل باشند .اين گناه موجب از بين بردن
نيکوکاری درما ،محروميت از فضل تقديس میگردد ،و اگرتوبه نشده باشد،
ما را به مرگ جهنمی سوق می دهد .به روش معمول با استفاده از فضايل
راز تعميد وراز توبه و اعتراف طلب بخشايش يا مصالحه بخشيده شود.
 -٣٩٦چه موقع فرد مرتکب گناه قابل اغماض می شود؟
گناه قابل اغماض اساسا با گناه مهلک متفاوت است ،وقتی است که ماهيت
گناه جديت کمتری دارد و يا حتی اگر به همان سنگينی باشد ،ولی از
روی نا آگاهی کامل و يا بدون رضايت کامل صورت گيرد .گناه قابل
اغماض پيمان با خدا را نقض نمی کند ولی موجب ضعيف شدن نيکوکاری و
بطور بارز بيانگرعﻼقه ای نابسامان به مخلوقات نيکو است .اين گناه
مانع پيشرفت روح در بکارگيری فضايل و عمل اخﻼقی نيکو است .سزای اين
گناه ،مجازات موقت است.
 -٣٩٧گناه چگونه تکثير می شود.
گناه ،ايجاد تمايل به گناه ميکند؛ با تکرارهمان اعمال باعث فثق و
فجورهميشگی به گناه می شود.
 -٣٩٨رذايل چه هستند؟
رذايل
تاريک
رذايل
زياده

برعکس فضايل هستند .آنها عادتهای انحرافی هستند که وجدان را
و فرد را به شرارت سوق می دهند.
را می توان به هفت گناه اصلی ربط داد که عبارتند از :غرور،
خواهی ،حسادت ،خشم ،شهوت ،شکم پرستی ،و کاهلی و يا رخوت.

 -٣٩٩آيا ما مسئوليتی در قبال گناهان انجام شده به توسط ديگران داريم.
هنگامی مسئول هستيم که با آنها مشارکت مجرمانه داشته باشيم.
 -٤٠٠ساختار گناه چيست؟
ساختارهای گناه موقعيت هاو نهاده ای اجتماعی ايهستند که با قانون
اﻻهی در تضاد هستند .آنها حاصل و معلول گناه هان شخصی هستند.
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فصل دوم
اجتماع انسانی
فرد و جامعه

 -٤٠١بعّد اجتماعی انسان شامل چه است؟
همه ما به سعادت الهی دعوت شده ايم ،جزء ضروری طبيعت و پيشه انسان
بعد اجتماعی او است .در واقع ،همگان به همان طبيعت خود خدا دعوت
شده ايم .شباهت مشخصی بين صميميت و همدلی افراد الهی و برادری
مردمی که بين خود در راستی و محبت ايجاد می کنند وجود دارد .محبت
به همسايه از عشق به خدا جدا پذير نيست.
 -٤٠٢ارتباط بين فرد و جامعه چيست؟
انسان شخص که بايد موض وع وغايت نهادهای اجتماعی و مبنا ی اصل است و
بايد چنين باشد .جوامع خاص ،همچون خانواده و جامعه مدنی ،برای شخص
انسان ضروری هستند .همچنين کمک ساير انجمنها در سطح ملی و بين
المللی با احترام به اصل متممی را بايد تشويق کرد.
 -٤٠٣اصل متممی يا اختيار تصميم گيری فردی چيست؟
اصل متممی استناد به اين می کند که اجتماع دارای مقام باﻻتر نبايد
مسائل مرتبط با زندگی داخلی اجتماع ضعيف تر را پايمال کند و آنرا
فاقد صﻼحيت بداند .بلکه بر عکس در صورت نياز از آن حمايت کند.
 -٤٠٤چه چيز ديگری برای يک جامعه اصيل انسانی مورد نياز است؟
جامعه اصيل انسانی نياز به احترام برای عدالت ،حق واﻻی ارزشها ،و
تبعيت از بعد اصولی مادی وغريزی فردی و روحانی قائل شود .بخصوص وقتی
که گناه وضعيت اجتماعی را منحرف کرده باشد رحمت خدا جهت تغيير
قلبها و دستيابی عدالت اجتماعی ﻻزم است که ميتواند حقيقتا در خدمت
هر فرد و همگان موثر باشد دعوت بعمل آورد .مستلزم بودن نيکوکاری،
واﻻترين حکم جامعه و امکان عملی کردن عدالت است.،

مشارکت در زندگی اجتماعی
 -٤٠٥بنيان قدرت حاکميت اجتماعی چيست؟
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هر جامعه انسانی نيازمند اختيارات قانونی است که درشرکت کردن و
ايجاد نظم برای تحقق منافع مشترک بکار گيرد .بنيان چنين اختياری در
طبيعت انسان است زيرا مطابق با نظم برقرار شده توسط خدا می باشد.
 -٤٠٦چه موقع حکومت قانونا ً اجرا میگردد؟
حکومت هنگامی قانونی است که اعمالش برای منافع مشترک جامعه و با
استفاده از ابزارهای مشروع واخﻼقی برای رسيدن به اهدافش عمل کند.
بنا بر اين ،رژيم های سياسی بايد توسط تصميم شهروندان خود بصورت
آزادانه تعيين شوند .آنها بايد به اصل "حاکميت قانون"  ،و نه خواست
خودسرانه بعضی ها بصورت مستقل احترام قائل شد .قوانين ناعادﻻنه و
اقدامات خﻼف نظم اخﻼقی ملزم بر وجدان نيستند.
 -٤٠٧منافع مشترک چيست؟
منافع مشترک يعنی مجموع همه آن شرايط زندگی اجتماعی که به مردم ،
همچون گروه ها و افراد اجازه رسيدن به رضايت خاطر خود را بطور
مناسب بدهد.
 -٤٠٨چه چيزی مشمول منافع مشترک است؟
منافع مشترک شامل  :احترام به حقوق اساسی اشخاص و مراقبت از آن،
توسعه منافع روحی و مادی افراد و جامعه ،امنيت و آرامش همگان است.
 -٤٠٩در کجا می توان کامل ترين منافع مشترک تحقق يافته را پيدا کرد؟
کامل ترين منافع مشترک در اجتماع سياسی ای است که ازمنافع آن
پشتيبانی کرده آنرا ترويج دهند مخصوصا در ميان شهروندانشان و گروه
های واسطه ،با در نظر گرفتن بطورجامع برای کل خانواده بشر.
 -٤١٠چگونه مشارکت کردن فرد درمنافع مشترک تاثير گذار است؟
تمام مردها و زنان مطابق با جايگاه و سهم خود درجامعه با شراکت
واحترام به قوانين درترويج منافع مشترک سهيم هستند ،با دراختيار
گرفتن مسئولي ت خويش همچون مراقبت از خانواده وتعهد نسبت به محيط
کارنقش خود را ايفا می کنند .شهروندان همچنين بايد فعاﻻنه در زندگی
اجتماعی تا آنجا که ممکن است شراکت کنند.

عدالت اجتماعی
 -٤١١جامعه چگونه عدالت اجتماعی را تضمين می کند؟
تضمين عدالت اجتماعی جامعه با فراهم کردن ومحترم شمردن کرامت و
حقوق مناسب فردی که هدف نهايی خود جامعه است برقرار می شود .از اين
85

گذشته ،جامعه در پی کسب عدالت اجتماعی است ،که مرتبط به منافع
مشترک و بکارگيری اختيارات خود است .جامعه نيزبا فراهم کردن شرايطی
که به افراد و انجمن ها اجازه کسب حقوقشان را بدهد تامين کننده
عدالت اجتماعی است.
 -٤١٢اساس برابری انسان به چه چيزی استوار است؟
از آنجايی که همگان به تصويرخدای يکتا آفريده شده اند اساسا دارای
کرامت و حقوق برابرهستند ،موهبت بخشيده شده به آنها بطور يکسان
آنانرا که دارای نفس ناطقه ،طبيعت يکسان ،ودرمسيح کسی که يگانه
منجی بشريت است به همان سعادت الهی دعوت شده اند.
 -٤١٣ديدگاه ما نسبت به نابرابری اجتماعی چگونه است؟
نابرابريهای اجتماعی واقتصادی مملو از گناه هستند که بر ميليونها
انسان تاثير گذارند .اين نابرابری ها بوضوح در تضاد با انجيل  ،با
کرامت افراد ،و صلح هستند .هرچند ،تفاوتها در ميان مردم به عوامل
مختلف وجود دارند که در طرح خدا وارد میشوند .در حقيقت ،اراده خدا
بر اين است که هر کس آنچه را که نياز دارد ،از ديگران بدست آورد و
آنانی که از استعدادهای ويژه ای بهره مند هستند ،منافع آنرا با
آنانی که به استع دادها نيازمند هستند تقسيم کنند .اين تفاوتها
افراد را تشويق و حتی غالبا ملزوم به سخاوتمندی ،مهربانی و تقسيم
منافع می کند .آنها موجب غنای متقابل فرهنگها می شوند.
 -٤١٤چگونه همبستگی انسانی آشکار شده است؟
سرچشمه همبستگی از انسان و اخوت مسيحی است ،در وحله نخست بوسيله
توضيع عادﻻنه خوبيها ،پرداخت منصفانه مزد ،و جانفشانی برای نظم
اجتماعی بيشترآشکار شده است .فضيلت همبستگی در خيريات معنوی ايمان
نيز مشترک است که حتی فراتر از به اشتراک گذاشتن منافع مادی است .

فصل سوم
رستگاری خدا :قانون و بخشش
قانون اخﻼقی
 -٤١٥قانون اخﻼقی چيست؟
قانون اخﻼقی  ،حکمت الهی است .بيان کننده راه ها و احکامی است که
به سعادت وعده داده شده هدايت و راهنمايی می کند ومانع پيمودن راه
هايی می شود که به دوری از خدا می انجامد .
 -٤١٦قانون طبيعی اخﻼقی متشکل از چه می باشد.
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قانون طبيعی توسط خالق در قلب هر فرد در مشارکت حکمت و نيکی خدا
نوشته شده است .اين قانون بيان شعور اوليه اخﻼق است که فرد را به
تأمل بر تشخيص برهان خوب و بد هدايت میکند .آن تغيير ناپذير و جهان
شمول است و اساس وظيفه و اصول حقوق فردی همچنين کسانی که در جامعه
انسانی و قانون مدنی هستند را تعيين ميکند.
 -٤١٧آيا همه چنين قانونی را دريافته اند؟
به دليل گناه قانون طبيعی اخﻼقی هميشه توسط همگان به يکسان و وضوح
قابل تشخيص و درک آنی قرار نمی گيرد.

به همين دليل خدا "بروی لوحه ها قانونی را نوشت که بشر نتوانست در
قلب خود بخواند) ".قديس آگوستين(
 -٤١٨رابطه بين قانون طبيعی و شريعت قديم چيست؟
شريعت قديم نخستين مرحله مکاشفه قانون است .بيان کننده حقايق
متعددی است که بطور طبيعی در دسترس عقل هستند که در پيمان نجات
بيان و تاييد شده اند .رهنمودهای اخﻼقی آنها که در احکام دهگانه
موسی )ده فرمان( خﻼ صه شده اند ،پايه های تمايل انسان در ممانعت از
آنچه که در تضاد با محبت خدا و همسايگان ،و تجويز هر آنچه که ضروری
است را بنا کرده است.
 -٤١٩شريعت عهدعتيق چه جايگاهی در نقشه نجات دارد؟
شريعت عهد عتيق به فرد اجازه دسترسی به حقايق همراه با دليل می
دهد ،آنچه با يد و نبايد انجام داد را نشان داد  ،مهمتر از همه،
همانند يک مربی عاقل ،فرد را آماده ومستعد برای تغيير در قبول کردن
انجيل می کند .بهر حال ،در ضمن مقدس ،روحانی و خوب بودن ،عهد عتيق
هنوز ناتمام بود زيرا بخودی خود قدرت ومرحمت روح برای رعايت آن
داده نميشود.
 -٤٢٠قانون جديد يا عهد جديد انجيل چيست؟
قانون جديد يا عهد جديد انجيل ،اعﻼن شده و به تحقق پيوسته توسط
مسيح ،که به صورت طبيعی آشکار شد و پ ری يا کمال و خاتمه قانون الهی
است .فرمان الهی درمحبت کردن به خدا وهمسايه و به همديگر خﻼصه شده
است چنانچه مسيح ما را دوست ميدارد.
همچنين يک واقعيت درونی است :مرحمت روح القدس چنين محبتی را امکان
پذير می سازد .آن "قانون آزادی"  ).رساله يعقوب (٢٥ :١چون ما را
خود بخود به عمل نيکوکاری سوق داده برمی انگيزد.

" پيمان يا عهد جديد همان مرحمت روح القدس است که به ايمانداران به
مسيح داده شده است) ".قديس توما آکويناس(
 -٤٢١کجا فرد می تواند عهد جديد را پيدا بکند؟
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عهد جديد را می توان در تمامی زندگی و موعظه مسيح و تعاليم اخﻼقی
رسوﻻن مسيح پيدا کرد .موعظه بروی کوه بيان اصلی آن است.
مرحمت و عادل شمردگی
 -٤٢٢مفهوم عادل شمردگی چيست؟
عادل شمردگی عالی ترين عمل محبت خدا است.عمل پراز رحمت و مجانی داده
شده توسط خدا است که گناهان ما را می زدايد ،تمام وجودمان را مقدس و
عادل می سازد .با استفاده از بخشش روح القدس که درهنگام غسل تعميد
به ما داده شده ما را سزاوار مصايب مسيح کرده است .توجيه آغاز پاسخ
انسان ،همان ايمان به مسيح و همکاری با بخشش روح القدس می باشد.
 -٤٢٣بخشش چيست و چه چيزی را توجيه می کند؟
آن فيض فديه بﻼعوضی است که خدا به ما می دهد تا ما را در زندگی
تثليثی خود شريک بسازد ،تا ما قادرباشيم در محبت او عمل کنيم .آنرا
فيض هميشگی ،تقديسگر و ي ا فضل خدا شناختن می نامند چون ما را تقديس
کرده رخت خدا بودن ميپوشاند .مافوق طبيعت است زيرا تماما وابسته به
ابتکار عمل بﻼعوض خدا است که فراتر ازتواناييهای قوه درک و قدرت
انسان است .بنا براين ماورای تجربه ما می باشد.
 -٤٢٤انوع ديگربخشش ها چه هستند؟
عﻼوه بربخشش هميشگی ،مرحمتهای حقيقی )عطيه برای شرايط خاص و ويژه(،
فيض مرحمت ) عطايای مناسب به هر يک از فيض ها( ،فيض های ويژه
ياعطايای الهی ) فديه هايی هستند که برای صﻼح همگانی کليسا در نظر
گرفته شده اند( که در ميان آنها فيض مرجعيت کليسا که با بکار گيری
خدمات کليسايی و مسوليتهای زندگی همراه است.
 -٤٢٥رابطه بين شفقت و آزادی انسان چيست؟
با پيش بکار بودن شفقت خدا ،موجب آگاهی بخشيدن ،فراهم ساختن و انگيزه
بخشيدن پاسخ آزادانه ا نسا ن می شود .شفقت به آرزوهای عميق آزادی
انسان پاسخ می دهد ،دعوت به مشارکت ميکند ،و منجر به آزادی در جهت
کمال آن می شود.
 -٤٢٦شايستگی چيست؟
بطور کلی شايستگی اشاره به پاداش انجام يک عمل خوب می کند .در
رابطه با خدا ،ما هيچ حق مطلقی برای شايستگی نداريم ،زيرا همه چيز
را از او به رايگان در يافت کرده ايم .بهر حال ،خدا امکان حاصل
کردن شايستگی را از طري ق اتحاد در محبت مسيح ،به ما می دهد ،کسی که
سرچشمه شايستگی ما در حضور خدا است .بنا براين شايستگی برای کار
خوب ،بايد به اولويت مرحمت خدا و سپس به اراده آزاد انسان منسوب
شود.
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 -٤٢٧ما به چه چيزهايی می توانيم شايستگی داشته باشيم؟
به کمک روح القدس
که برای تقديس ما
حتی منافع روزمره
شايسته باشند .در
آغازين که درآغاز

برای خود و دي گران ما می توانيم شايسته فيضی شويم
 ،ازدياد فيض و برای نيل به زندگی ابدی ﻻزم است.
دنيوی ،مناسب ما ،بنا بر نقشه خدا می توانند
هر صورت هيچکس نمی تواند شايسته رحمت يا فيض
تحول درونی عطا می شود باشد.

 -٤٢٨آيا همگان به تقدس مسيحی دعوت شده اند؟
تمام ايمانداران به قداست مسيحی دعوت شده اند .اين پری زندگی مسيحی
است و کمال نيکوکاری آن توسط اتحاد صميمی با مسيح و در او ،با
تثليث مقدس آورده شده است .مرحله قدوسيت مسيحی از طريق راه صليب
عبور می کند و داوری آن دررستاخيز نهايی تکميل خواهد شد که در آن
خدا تمام و کمال خواهد بود.
کليسا مادر و معلم
 -٤٢٩کليسا چگونه زندگی اخﻼقی مسيحی را پرورش می دهد؟
کليسا جماعتی مسيحی است که کﻼم خدا  ،تعاليم "قانون مسيح" )غﻼتيان
فصل  ٦آيه  ،(٢و فيض آيين های فيض بخش را دريافت ميکند .مسيحيان در
راز قربانی مقدس مسيح بگونه ای که زندگی اخﻼقی آنان يک عمل عبادی
روحانی است متحد هستند همچنين با آموختن و سرمشق گرفتن آنها از
مريم باکره مقدس و زندگی قديسان.
 -٤٣٠چرا مرجعيت کليسا در حوز ًه اخﻼقی عمل می کند؟
اين وظيفه مرجعيت کليسا اس ت که به بشارت باور به ايمان و در
بکارگيری آن در زندگی بپردازد .اين وظيفه حتی به احکام خاص قانون
طبيعت گسترش می يابد زيرا مراعات کردن آنها ﻻزمه رستگاری هستند.
 -٤٣١مقاصد احکام کليسا چه می باشند؟
هدف احکام پنجگانه کليسا برای تضمين دادن به شخص ايماندار درحداقل
وفاداری ضروری به روح دعا کردن ،بجا آوردن احکام عبادی زندگی ،
تعهد اخﻼقی و رشد در محبت خدا و همسايه است.
 -٤٣٢احکام کليسا چه هستند؟
آنها عبارتند از:
 -١تعهد درحضور به هم رساندن مراسم قربانی مقدس روز يکشنبه و ساير
ايام مقدس و خودداری کردن از کارکردن يا فعاليت هايی که مانع مقدس
شمردن آن روزها می شوند.
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 -٢اعتراف کردن به گناه هان ودريافت آيين مقدس مصالحه يا آشتی حد
اقل يک بار در سال.
 -٣دريافت قربانی مقدس ﻻاقل در فصل عيد قيام مسيح.
 -٤پرهيز کردن از خوردن گوشت و رعايت کردن ايام روزه مقرر شده توسط
کليسا.
 -٥کمک کردن به نيازهای مادی کليسا ،هر کس بنا به توانايی خويش.
 -٤٣٣چرا زندگی اخﻼقی مسيحی برای اعﻼم انجيل ضروری است؟
زيرا زندگی آنها گواه پيروی کردن از خداوند عيسی است ،مسيحيان
ديگران را به ايمان خدا ی حقيقی سوق می دهند ،با بنا کردن کليسا،
با آگاه کردن جهان با روح انجيل  ،و با تسريع کردن به آمدن پادشاهی
خدا.

بخش دوم
ده فرمان
سفر خروج فصل  ٢٠آيه ١٧-٢
من هستم ي ُهوه خدای تو ،
کسی که تو را اززمين مصرواز خانه غﻼمی بيرون آوردم،
تو را خدايان ديگر غير از من نباشد ،صورتی تراشيده و هيچ تمثالی از
آنچه باﻻ در آسمان است و آنچه پايين در زمين است و از آنچه در آب
زير زمين است برای خود مساز ،نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت
منما زيرا من که يه وه خدای تو می باشم خدای غيور هستم که انتقام
گناه پدر را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن
دارند می گيرم ،و تا هزار پشت بر آنانيکه مرا دوست دارند و احکام
مرا نگه دارند رحمت می کنم،
نام يه وه خدای خود را بباطل مبر زيرا خداوند کسی را که اسم او را
بباطل برد بی گناه نخواهد شمرد،
روز سبت را ياد کن تا آنرا تقديس نمائی ،شش روز مشغول باش و همه
کارهای خود را بجا آور ،اما روز هفتمين سبت يهوه خدای تو است ،در
آن هيچ کار مکن و پسرت و دخترت و غﻼمت و کنيزت و بهيمه ات و مهمان
تو که درون دروازه های تو باشند ،زيرا که در شش روز خداوند آسمان و
زمين و دريا و آنچه را که در آنها است بساخت و در روز هفتم آرام
فرمود از اين سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده آنرا تقديس
نمود.
پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمين که يهوه خدايت
بتو می بخشد دراز شود.
قتل مکن.
زنا مکن.
دزدی مکن.
بر همسايه خود شهادت دروغ مده.
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به خانه همسايه خود طمع مورز و به زن همسايه ات و غﻼمش و کنيزش و
گاو و اﻻقش و به هيچ چيزی که از آن همسايه تو باشد طمع مکن.
" -٤٣٤ای استاد ،چه عمل نيکو کنم تا حيات جاودانی يابم؟" )انجيل متی فصل  ١٩آيه (١٦
مسيح در جواب مرد جوانی که پرسيد ،جواب داد " ،اگر بخواهی داخل
حيات شوی احکام مرا نگاه دار" ،وسپس اضافه کرد" ،مرا متابعت نما "
)انجيل متی فصل  ١٩آيه  .(٢١-١٦متابعت کردن از عيسی شامل نگهداری
احکام است .آن احکام نسخ نشده اند ولی از انسان دعوت به کشف مجدد
آن در شخص استاد الهی شده است ،کسی که در خودش بطور کامل تشخيص
داد ،مفهوم کامل آنرا آشکار کرد و به اعتبار دائمی آن گواهی داد.
 -٤٣٥عيسی احکام را چگونه تفسير کرد؟
عيسی احکام را در پرتو فرمان دوگانه اما واحد محبت تفسير کرد ،پری
حکم  " :خداوند خدای خود رابا تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود
دوست بدار .اين اولين و بزرگترين حکم شريعت است .دومين حکمی که
بهمان اندازه مهم است شبيه اولی است ،يعنی همسايه خود را مانند
خويش دوست بدار .در اين دو حکم تمام تورات و نوشته های انبيا خﻼصه
شده است" )انجيل متی فصل  ٢٢آيه .( ٤٠-٣٧
 -٤٣٦معنی "ده فرمان " چيست؟ )خروج فصل  ٣٤آيه (٢٨
اين ده کﻼم ،خﻼصه احکام داده شده توسط خدا به قوم بنی اسرائيل در
مفاد عهد مي انجگری شده توسط حضرت موسی است .اين ده فرمان در ارائه
احکام محبت خدا )سه فرمان اول( و همسايه خود )هفت فرمان بعدی(،
نشان قوم برگزيده و برای هر شخص خصوصا مسيرزندگی رها شده از بردگی
گناه.
 -٤٣٧رابطه بين ده فرمان و پيمان چيست؟
ده فرمان بايد در پرتو پيمان فهميد ه شود که خدا خود آنرا آشکار کرد
و اراده خود را برمﻼ ساخت .با بيان ده فرمان ،مردم متعلقات خود را
به خدا باز می نمايند و در پاسخ به قريحه محبت با شکرگذاری از او.
 -٤٣٨کليسا تا چه اندازه به ده فرمان اهميت می دهد؟
کليسا ،در وفاداری به کتاب مقدس و بر طبق الگوی مسيح ،ارزش و اهميت
اساسی و ديرينه ده فرمان را تصديق می کند و مسيحيان مجبور به رعايت
آن هستند.
 -٤٣٩چرا ده فرمان يک وحدت نظام مندی است؟
ده فرمان کﻼ بخاطر هر يک از فرامين و به همه فرمان ها يک شکل نظام
مندی غير قابل تقسيم است  .از اينرو با شکستن يک فرمان ،نقض کل
احکام است.
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 -٤٤٠چرا ده فرمان امر به تعهدات جدی است؟
زيرا ده فرمان بيان کننده وظيفه های اساسی انسان با خدا و همسايه
خود است.
 -٤٤١آيا رعايت کردن ده فرمان امکان پذير است؟
بله ،زيرا مسيح کسی که بدون او قادر به انجام هيچ کاری نيستيم ما
را با موهبت روح ا لقدس و مرحمت خويش قادر به رعايت آن می کند.

فصل اول
" خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکرخود محبت نما"
اولين فرمان :من هستم ي ُهوه خدای تو
تو را خدايان ديگر غير از من نباشد

 -٤٤٢چه چيزی در تاييد ضمنی خدا " من هستم ي ُهوه خدای تو" )سفر خروج فصل  ٢٠آيه  (٢است؟
به اين معنی است که ايماندار بايد فضائل سه گانه دينی)ايمان ،اميد،
نيکوکاری( را بکار گيرد و محافظت نمايد و بايد از گناهان که با
آنها در ضديت هستند اجتناب کرد .ايمان ،به خدا اعتقاد دارد و هر
چيزی که با آن در تضاد باشد را رد ميکند ،همچون شک عمدی ،بی
ايمانی ،ارتداد ،کفر ،اختﻼف و تفرقه .اميد ،با اطمينان منتظر چشم
انداز پر برکت خداوکمک اوست در حالی که از نااميدی و فرض اجتناب می
کند .نيکوکاری ،خدا را باﻻتر از هر چيز دوست ميدارد بنابر اين منکر
بی تفاوتی ،نا شکری ،بی اشتياقی يا عدم صميميت ،کاهلی و يا راحت
طلبی معنوی و اينکه تنفر از خدا که زائيده غرور است.
 -٤٤٣معنی کلمات خداوند ما " خداوند ،خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمائی" )انجيل متی فصل  ٤آيه (١٠
چيست؟
معنی اين لغتها عشق ورزيدن به خدا همچون خداوند همه چيزی که وجود
دارد ;ارائه دادن عبا دت فردی و اجتماعی به او که مقتضی او است; با
دعا کردن به اوبا احساس ستايش ،تشکر ،و تضرع؛ با ارائه قربانی،
فدای زندگی خويش که باﻻتر از همه قربانيهای معنوی است ،متحد با
قربانی واﻻی مسيح; و به نگه داشتن عهدهای بسته شده با او.
 -٤٤٤به چه طريقی يک فرد حق عبادت خدا را در آزادی و راستی بکار می اندازد؟
هر کس حق و وظيفه اخﻼقی برای يافتن حقيقت را دارد ،به خصوص در
رابطه با خدا و کليسايش .وقتی که حقيقت شناخته شده است ،هر حق و
وظيفه اخﻼقی پذيرفتن ،محافظت صادقانه و ارائه عبادت خالصانه خدا را
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دارد .در همان زمان کرام ت شخص انسان مستلزم آن است که در مسائل
مذهبی ،هيچ کس نبايد به زور عملی خﻼف وجدان و در محدوده انصاف نظم
عمومی از عمل در انطباق با وجدان چه خصوصی و يا عمومی به تنهايی و
يا در رابطه با ديگران منع کرد .
 -٤٤٥خدا چه چيزی را با فرمان خود " تو را خدايان ديگر غير از من نباشد" )سفر خروج فصل  ٢٠آيه  (٢ممنوع می
کند؟
اين منع فرمان شامل:
 شرک و بت پرستی ،ساختن مخلوقات به جای خدا  ،قدرت ،پول ،يا حتیشياطين.
 خرافه که دوری جستن از عبادت خدای حقيقی است خود را به اشکالگوناگون فال ،جادو ،سحر و احضار روح بيان می کند.
 انکار دين که مشهود براغواء کننده خدا بوسيله کلمه يا کردار درتوهين به مقدسات ،بی حرمتی کردن افراد و چيزهای مقدس ،باﻻتر همه
قربانی مقدس و معامله مناصب روحانی و موقوفات و عوايد دينی.
 ا نکار وجود خدا يا الحاد که اغلب در يک مفهوم نادرست از استقﻼلانسان بنا شده است.
 آيين ندانم گرايی ) فلسفه آگنوستيسيزم( که در اثبات کردن خدا هيچداوری ای نمی کند و نسبت به مسائل مذهبی ﻻقيد است و در عمل ،انکار
وجود خدا را می کند.
 -٤٤٦آيا فرمان خدا "هيچ تمثالی برای خود مساز" )سفر خروج فصل  ٢٠آيۀ  (٤شمايل آيين مذهبی را ممنوع می کند؟
در کتاب مقدس عهد قديم اين فرمان ارائه هرگونه تمثال به نيابت خدا،
کسی که مطلقا افضل است را منع کرد .تکريم تصاوير مقدس مسيحی ،تجسم
پسر خدا ) چنانچه درتعاليم شورای کليسايی دوم نيقيه در سال ( ٧٨٧با
استناد به سرکلمه ،متجسد موجه شمرد .زيرا اين گونه تکريم متکی بر
راز پسر خدا که انسان شد است ،که در آنها خداوند متعال قابل مشاهده
است .اين به معنای ستايش يک تصوير نيست ،بلکه تکريم يا احترام به
کسی که در آن نشان داده شده است :برای مثال  ،مسيح ،مريم باکره
مقدس ،فرشتگان و قديسان.
دومين فرمان:
نام ي ُهوه خدای خود را بباطل مبر
 -٤٤٧چگونه می توان به تقدس نام خدا احترام گذارد؟
فرد با دعای خير کردن ،با ستايش و تجليل احترام خود را به خدا نشان
می دهد .بنا براين به نام خدا برای توجيه کردن جنايت ممنوع است.
همچنين به هرطريقی با استفاده نا مناسب از نام مقدس خدا توهين کردن
به مقدسين اشتباه است )ماهيتا گناه کبيره محسوب می شود( ،فحش دادن،
و بد عهدی به وعده های داده شده به نام خدا اشتباه است.
 -٤٤٨چرا سوگند کاذب ممنوع است؟
93

ممنوع است زيرا فرد با خدا که خود راستی و حقيقت است ،خدا را شاهد
دروغ خود می خواند.

"قسم مخور ،چه با نام خالق و يا مخلوق ،بجزاز روی صدق و صفا ،با
احترام و ضرورت".
)قديس ايگناتيوس اهل لويوﻻ(

 -٤٤٩شهادت کذب چيست؟
شهادت کذب يعنی عهدی به همراه سوگند بستن است بدون آنکه قصد حفظ آن
باشد و يا نقض عهدی است که با سوگند بر عليه خداکه هميشه با وفا به
عهد خويش است ،ساخته شده باشد ،گناه بزرگ محسوب می شود.
سومين فرمان:
بياد داشته باشيد ايام مقدس خداوند را
 -٤٥٠چرا خدا به " روز سبت را ياد کن تا آنرا تقديس نمائی")سفر خروج فصل  ٢٠آيه  (١١تأکيد کرد؟
زيرا فرد در روز سبت خدا را بياد می آورد که در روز هفتم از خلقت
خود آرام شد ،همچنين قوم بنی اسرائيل را از بردگی در مصر رهايی
بخشيد و پيمان خود با قوم برگزيده خود را بست.
 -٤٥١عيسی دررابطه با روز سبت چگونه عمل کرد؟
عيسی تقدس روز سبت را به رسميت شناخت و با قدرت الهی به تفسير آن
اعتبار داد " :سبت برای انسان بوجود آمد ،نه انسان برای سبت "
)انجيل مرقس فصل  ٢آيه .(٢٧
 -٤٥٢به چه دليلی برای مسيحيان سبت به روز يکشنبه تبديل شد؟
زيرا روز يکشنبه روز رستاخيز مسيح است .به منزله " اولين روز هفته
)انجيل مرقس فصل  ١٦آيه  (٢ياد آور آفرينش نخست است " چون "روز
هشتم " که بعد از سبت ،مظهرخلقت جديد است که توسط رستاخيز مسيح
آغاز شده است .بنا بر اين ،برای مسيحيان نخستين روز همه روزها و
اعياد شده است .نخستين جشن همه جشنها روز خداوند .درعيد فصح ،مسيح
يکشنبه حقيقت معنوی سبت يهودی را تحقق می بخشد و آرامش ابدی انسان
را در خدا بشارت می دهد.
 -٤٥٣بزرگداشت روز يکشنبه چگونه مقدس شمرده می شود؟
مسيحيان در روز يکشنبه با شرکت کردن در مراسم راز قربانی مقدس
خداوند و با صرفنظر کردن از فعاليتهايی که مانع عبادت خدا و آنچه
که موجب بر هم زدن سرور درخور اين روز خداوند و يا استراحت شايسته
جسم و روح تعهد خود در تقدس اين روز را عطا می کنند .فعاليت هايی
که مقيد به احتياجات خانواده يا روابط مهم خدمات اجتماعی ،مشروط بر
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اينکه منجر به عادتی که در تضاد با تقدس شمردن روز يکشنبه برای
سﻼمت و زندگی خانواده باشند جايز است.
 -٤٥٤چرا به رسميت شناختن روز يکشنبه از طرف مراجع عمومی به عنوان يک روز جشن اهميت دارد؟
مهم است که برای همه امکان بهره گيری ازاستراحت کافی و حقيقی داده
شود و فراغت مراقبت از مناسک مذهبی ،خانوادگی ،فرهنگی و زندگی
اجتماعی فراهم شود .همچنين مهم است که زمان مناسب برای تعمق ،تامل،
برای سکوت جهت مطالعه و زمان انجام کارهای نيکو ،بخصوص برای
بيماران و کهنساﻻن داده شود.
فصل دوم
"همسايه خود را چون نفس خود محبت نما"
فرمان چهارم:
پدر و مادر خود احترام گذار
 -٤٥٥فرمان چهارم چه چيزی را نياز دارد؟
به ما حکم می کند که به پدر و مادر خود که خدا برای مصلحت ما ،با
اقتدار خود واگذار کرده است احترام و عزت قائل شويم.
 -٤٥٦ماهيت خانواده درطرح خدا چيست؟
يک مرد ويک زن توسط ازدواج برای تشکيل خانواده با همديگر و
فرزندانشان متحد می شوند .خدا خانواده را با ساختار اساسی خود
تاسيس کرد .ازدواج و تشکيل خانواده به مصلحت زوجين برای زاد و ولد
و تعليم فرزندان موظف شده است .اعضای همان خانواده در ميان خود
روابط شخصی و مسئوليت های اوليه را برقرار می کنند .خانواده در
مسيح کليسای خانگی را تشکيل می دهد زيرا آن جامعه از ايمان ،اميد و
نيکوکاری است.
 -٤٥٧جايگاه خانواده درجامعه چيست؟
خانواده هسته اصلی زندگی اجتماعی انسان است ،بنا بر اين ،تقدم به
رسميت شناختن توسط مقامات دولتی رادارد .ارزشهای خانوادگی و اصول
اساسی بنيان زندگی اجتماعی را تشکيل ميدهد .زندگی خانواده سرآغاز
زندگی جامعه است.
 -٤٥٨وظيفه جامعه در قبال خانواده چيست؟
جامعه ،در حالی که به اصول مويد احترام قائل شود ،وظيفه حمايت و
تحکيم ازدواج و خانواده را دارد .مقامات دولتی يا عمومی بايد
احترام ،محافظ وپرورش ماهيت حقيقی ازدواج و خانواده ،اخﻼق عمومی،
حقوق پدر ومادر و رفاه خانگی را بوجودآورده و تامين کنند.
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-٤٥٩وظايف فرزندان در قبال اوليای خود چه می باشند؟
فرزندان مديون احترام )تقوای فرزندی(  ،حق شناسی ،تمکين و اطاعت به
پدر و مادر خود هستند .با احترام قائل شدن به آنها و پررش روابط
خوب با برادران و خواهران خود ،به رشد هماهنگی و تقدس در زندگی
خانواده بطور عمومی کمک می کنند .فرزندان بالغ می بايد درصورت
احتياج پدر مادر خود ر ا در شرايط پريشانی ،بيماری ،تنهايی ،و يا
کهنسالی حمايت مادی و معنوی بنمايند.
 -٤٦٠وظايف پدر و مادر در قبال فرزندانشان چه می باشند؟
پدر و مادر ،در فضيلت مشارکت شان در شناختن فرزندان خود همچون
فرزندان خدا ،اولين مسئوليت آنان تعليم فرزندانی که اولين منادی
ايمان برای آنها هستند می باشند .وظيفه آنان به احترام گذاشتن و
محبت کردن به فرزندانشان به عنوان افراد و فرزندان خدا و تا جايی
که امکان دارد به فراهم کردن نيازهای جسمی و روحی آنان می باشند.
می بايد برايشان مدرسه مناسب و ياری دادن محطاطانه بصورت مشاوره در
انتخاب حرفه مورد انتخابشان در زندگی باشند .بخصوص آنها ماموريت
تعليم فرزندانشان در ايمان مسيحی دارند.
 -٤٦١پدر ومادر چگونه به فرزندانشان ايمان مسيحی بياموزند؟
اوليا اينکار را با مثال قرار دادن خويش ،دعا ،تعليمات دينی
خانواده و شرکت جستن در زندگی کليسايی انجام دهند.
 -٤٦٢آيا پيوند در خانواده يک مصلحت مطلق است؟
روابط خانواده مهم هستند ولی مطلق نيستند ،زيرا نخستين دعوت
مسيحيان پيروی از عيسی است " :هر که پدر يا مادر خود را بيشتر از من
دوست داشته باشد ﻻيق من نيست و هر کس که دختر يا پسر خود را بيش از
من دوست بدارد ﻻيق من نمی باشد" )انجيل متی فصل  ١٠آيه  .(٣٧اوليا
می بايد با خرسندی از انتخاب فرزندانشان در پيروی کردن مسيح در هر
مرحله از زندگيشان  ،حتی در وقف زندگی و يا خدمت کشيشی حمايت کنند.
 -٤٦٣چگونه اعمال قدرت مراجع در حوزه های مختلف يک جامعه مدنی بايد اجرا شود؟
مرا جع قدرت يا حاکمان هميشه می بايد حکومت را خدمت تلقی کنند و با
احترام قائل شدن به اصول اساسی حقوق بشر ،سلسله مراتب درست ارزشها،
قوانين ،توزيع عدالت ،و اعمال حقيقت مبادی و اصول مويد اجرا شوند.
تمام آنانی که اعمال قدرت می کنند می بايد منافع جامعه را دراولويت
د ر قبال منافع شخصی قرار دهند و اجازه دهند که تصميمات آنان الهام
بخش حقيقت در باره خدا  ،انسان و جهان باشد.
 -٤٦٤تکاليف شهروندان در رابطه با مراجع مدنی چه می باشند؟
آنانی که زيردست حکومت هستند می بايد حاکمان را نماينده خدايی
بدانند که ايشان را کارگذار مواهب خودقرار داده است و برای عملکرد
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درست عموم و زندگی اجتماعی همکاری صادقانه خود را ارائه کنند .اين
همکاری شامل عشق خدمات به ميهن خود ،وظيفه حق رای ،پرداخت ماليات,
دفاع از کشورخود ،و حق اعمال انتقاد سازندهمی باشند.
 -٤٦٥چه موقعی يک شهروند مجاز به اطاعت نکردن از حکام است؟
يک شهروند بنا به الزام وجدان زمانی مجاز به عدم اطاعت از حکام است
که آنان بر خﻼف اصول اخﻼقی عمل کنند" .ما بايد از خدا اطاعت کنيم
نه انسان" )کتاب اعمال رسوﻻن فصل  ٥آيه .(٢٩

فرمان پنجم:
قتل مکن
 -٤٦٦چرا بايد به زندگی انسان احترام قائل شد؟
زيرا زندگی انسان مقدس است .از همان آغاز زندگی انسان شامل عمل
خلقت خدا ،کسی که روح نزد او خاتمه می يابد و تا به ابد با رابطه
ويژه با مخلوق خود باقی می ماند .بنابراين مشروع نيست و هيچکس بطور
مستقيم حق نابودی انسان بی گناه را ندارد .اين بشدت خﻼف کرامت شخص
و تقدس خالق است" .بيگناه و صالح را بقتل مرسان" )کتاب سفر خروج
فصل  ٢٣آيه .(٧
 -٤٦٧چرا مشروع بودن دفاعيات اشخاص و جامعه مغايرتی با اين قاعده را ندارد؟
زيرا با انتخاب کردن دفاع مشروع از خود احترام گذاشتن به حق زندگی
) يا حق زندگی خود شخص و يا ديگران( و انتخاب به عدم کشتن است .در
حقيقت ،برای کسی که مسئول زندگی فرد ديگر است ،دفاع مشروع نتنها
بحق است بلکه وظيفه مهم محسوب می شود ،در صورتيکه از زور نامناسب
استفاده نشده باشد.
 -٤٦٨هدف از تنبيه يا مجازات چيست؟
هدف از تنبيه ای که از طرف مقامات دولتی اجرا می شود جبران اختﻼل
ايجاد شده توسط جرم است ،که برای دفاع از نظم عمومی و امنيت مردم ،
و نيز برای کمک به اصﻼح طرف گناهکار اعمال می شود.
 -٤٦٩چه نوع از مجازات قابل اجرا می باشد؟
مجازات بايد متناسب با شدت جرم باشند .در حال حاضرامکانات موجود
ارائه شده به مقامات مسئول برای با زداری موثر باناتوان کردن بزهکار
به ضربه زدن بدون اينکه او را از امکان نجات بخشی خويش محروم سازد
وجود دارد ،موردی که اعدام مجرم مطلقا ضروری باشد" بسيار نادرند
اگر نگوييم عمﻼ وجود ندارند) ".رستگاری و نجات( .هنگامی که روش های
غير کشنده کافی است ،مسئوﻻن با يد خود را با اين روش ها محدود کنند
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زيرا اين شيوه ها با شرايط واقعی خير همگانی مطابقت و با کرامت
انسان موافق ترند ،و فرد مجرم را از امکان اصﻼح خود مطلقا باز نمی
دارد.
 -٤٧٠پنجمين فرمان چه چيزی را منع می کند؟
پنجمين فرمان ،آنچه که شديدا بر خﻼف قانون اخﻼقی است منع می کند
عبارتند از:
o

- ٤٧١روش های پزشکی مجازدر زمانی که مرگ حتمی است چه هستند؟
 انجام قتل بطور مستقيم و عمدی و شرکت در آن؛ بطور مستقيم انجام سقط جنين ،خواسته شده به عنوان يک پايانو يا به عنوان وسيله در شرکت آن .طرد فرد از کليسا به همراه
مجازات گناه می باشد زيرا ازهمان لحظه حاملگی انسان بايد در
تماميت خود کامﻼ محترم و محفوظ شمرده شود؛
 مرگ آسان )قتل با رضای مقتول( مرگ يا قتل کسانی که دچار مرضسخت وﻻعﻼجند ،بيماران ،يا آنانی که دم مرگ هستند حذف يک عمل
مورد نياز؛
 خودکشی و داوطلبانه همکاری در آن ،در چنان درجه ای است کهتوهين بر عليه تنها محبت خدا ،شخص و ديگران محسوب می شود.
اختﻼل روانی شديد ،اضطراب يا دلهره شديد نسبت به مشقتها ،درد
يا زجرو عذاب ممکن است مسئوليت مرتکب خودکشی را کاهش دهد.
 وقتی که مرگ قريب الوقع پنداشته شود روشهای معمول درمانی فردبيمار نبايد مختل شود .به هر حال استفاده از مسکن ها يی که
هدف استفاده آنها تسريع مرگ نباشد و نيز خودداری از روش های
پزشکی نا متناسب بدون اميد معقول به يک نتيجه مثبت مجاز است.

 -٤٧٢چرا جامعه بايد از جنين حمايت کند؟
حق ﻻيتجزا حيات هرفرد انسان از لحظه اوليه لقاح تخم به مفهوم يک
عنصر ساختاری قانون جامعه مدنی محسوب می شود .وقتی که حکومت قدرت
خود را جهت خدمت حقوق همگان و بخصوص شهروندان آسيب پذيرتر از جمله
نوزادان متولد نشده بکار نبرد ،همان شالوده دولت که مبتنی بر قانون
است سست و ضعيف می شود.
 -٤٧٣چگونه می توان از رسوايی جلوگيری کرد؟
رسوايی که ديگران را وادار به انجام کارهای شر ميکند هنگامی قابل
پيشگيری است که ما به روح و جسم شخص احترام قائل شويم .هر کسی که
عمدا ديگران را مرتکب به انجام گناهان جدی نمايد ،خود مرتکب جرم
کبيره شده است.
 -٤٧٤وظيفه ما در قبال بدن خود چيست؟
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ما بايد مراقبت مناسب از سﻼمتی بدن خود و ديگران را بنماييم ولی از
زياده روی و پرستش آن به هر گونه خوداری کرد .همچنين از استفاده
کردن مواد مخدر که موجب لطمه زدن جدی به سﻼمتی و زندگی انسان می
شود خودداری کرد .افراط در غذا ،مشروبات الکلی ،دخانيات و دارو نيز
از مواردی ديگر هستند که به سﻼمتی جسم آسيب می رسانند.
 -٤٧٥در چه مواردی پژوهشهای علمی ،دارويی ،يا روانی بر افراد بشر يا گروه ها اخﻼقا ً مجاز است؟
زمانی از نظر اخﻼقی مشروع هستند که در خدمت و منفعت آدمی و جامعه،
بدون آنکه بطور نامتناسب خطری برای زندگی و بدن و روان باشند،
همچنين بايد با آگاهی مناسب و رضايت شخص مورد نظر صورت بگيرد.
 -٤٧٦آيا اهدا کردن و انتقال اعضای بدن قبل و بعد از مرگ مجاز است؟
از نظر اخﻼقی انتقال اعضای بدن با رضايت فرد اهدا کننده بشرطی که
بصورت زياده روی و برای زندگی او خطر نداشته باشد قابل قبول است.
قبل از اهدای سخاوتمندانه اعضای بدن بعد از مرگ ،بايد با اطمينان
برسی از مرگ قطعی فرد اهدا کننده صورت گيرد.
 -٤٧٧چه شيوه هايی خﻼف تماميت و احترام بدن شخص انسان هستند؟
آنها شامل :
ربايش وگروگانگيری ،ارعابگری يا تروريستی ،شکنجه ،خشونت ،و عقيم
سازی مستقيم يا عمدی .قطع اعضای بدن وقطع عضواز يک فرد ازنظراخﻼقی
فقط و فقط به دﻻيل پزشکی برای درمان مجاز است.
 -٤٧٨چه مراقبتی بايد برای افراد روبه مرگ انجام داد؟
افراد رو به مرگ حق دارند که لحظات آخر زندگی زمينی خود را با
کرامت و آرامش سپری کنند ،مهمتر از همه ،بستگان ايشان بايد با دعا
ياريشان کنند و در زمان مناسب آيين های مقدسی را که ايشان را آماده
مﻼقات با خدای زنده ميکند دريافت کنند.
 -٤٧٩با جسم فرد مرده چگونه بايد رفتار کرد؟
با اجساد مردگان بايد با محبت و احترام رفتار کرد .با سوزاندن
مردگان چنانچه با انکارايمان به رستاخيز بدن همراه نباشد ،مجاز
است.
 -٤٨٠خواست خداوند از هر شخص در رابطه با صلح چيست؟
خداوند اعﻼن کرد "خوشا به حال صلح دهندگان" )انجيل متی فصل  ٥آيه
 .(٩اوفراخوان آشتی يا آرامش قلبی بود وخشم را امری غير اخﻼقی
دانست که ميل به انتقام را برای آنانی که دچار شرهستند بدنبال
دارد .او همچنين تنفر که منجر به آرزوی شر در همسايه را در بر دارد
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محکوم کرد .انجام اين رفتارها اگرداوطلبانه باشند و با رضايت
درمسائل مهم بکار برده شوند گناه اخﻼقی و خﻼف نيکوکاری است.
 -٤٨١صلح در اين جهان چيست؟
صلح در اين جهان که ﻻزمه رشد واحترام به زندگی بشر
در نبود جنگ و حفظ هم ترازی قدرت بين رقيبان نيست.
است )قديس آگوستين( " ،عمل عدالت" )کتاب اشعيا فصل
تاثير نيکوکاری و محبت است .صلح زمينی صورت و ميوۀ

است ،بسادگی فقط
صلح "سکينۀ نظم"
 ٣٢آيه  (١٧و
صلح مسيح است.

 -٤٨٢چه چيزی برای صلح زمينی مورد نياز است؟
صلح زمينی مستلزم توزيع برابرو حفاظت از افراد نيکو ،ارتباط آزاد
ميان انسانها ،احترام به کرامت اشخاص و مردم ،و ممارست پشتکار
عدالت و برابری است.

 -٤٨٣چه موقعی از نظر اخﻼقی استفاده از نيروی نظامی مجاز است؟
استفاده ازنيروی نظامی اخﻼقا موقعی موجه است که شرايط زيربه طور
همزمان وجود داشته باشند:
درد و رنج وارد شده توسط متجاوز بايد ماندنی،سنگين و قطعی باشد؛
بايد روشن شود که تمام ابزارهای پايان دادن به آن غيرملی وغير موثر
هستند؛
اميد جدی به موفقيت موجود باشد؛
بکارگيری ازاسلحه ،به خصوص با توجه به قدرت سﻼح های مدرن کشتار
جمعی ،نبايد شرخطرناکتر ازشرحذف شده را موجب و يا پيش آورد .
 -٤٨٤درهنگامۀ خطر جنگ ،چه کسی مسئوليت ارزيابی دقيق شرايط را بعهده دارد؟
اين مسئوليت متعلق به قضاوت محتاط مقامات حکومتی که نيز حق تحميل
التزام شرکت شهروندان در دفاع ملی را دارند می باشد .تعهد به
استثناع حق شخصی به اعتراض با وجدان ،می بايد بصورت ديگری برای
خدمت به جامعه انسانی به عمل آورد.
 -٤٨٥حکم قانون اخﻼقی در هنگام جنگ ،چيست؟
حتی در زمان جنگ ،قانون اخﻼقی هميشه معتبر باقی می ماند  .مستلزم
برخورد انسانی با غير نظاميان ،سربازان مجروحان و اسيران جنگی می
باشد .اقدامات عمدی خﻼف قوانين بين المللی ،ودستوراتی که به چنين
اعمالی فرمان م يدهند جرم است و اطاعت کورکورانه قابل توجيح نمی
باشد .عمل کشتار جمعی می بايد محکوم شود همچنين نابودی مردم و يا
اقليتهای قومی مهلک ترين گناه محسوب می شود .اخﻼقا فرد موظف به
مقاومت در برابردستوراتی است که فرمان چنين اعمال را انجام می دهد.
 -٤٨٦برای پرهيز کردن از جنگ چه بايد کرد؟
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از آنجا که تمام جنگ ها شر و بی عدالتی بهمراه دارند ،ما بايد تمام
تﻼشهای ﻻزمه را برای جلوگيری کردن از آنرا بکار ببريم .برای اين
منظور برای جلوگيری کردن از جنگ موارد زيربسيار مهم هستند:
فروش وذخيره کردن ابزار آﻻت جنگی که توسط مقامات قانونی کنترل نشده
اند؛ تمام اشکال بی عدالتی اقتصادی و اجتمايی؛ تبعيض مذهبی و قومی؛
حسادت ،بی اعتمادی ،غرور و روح انتقام جويی .هر آنچه که موجب چيره
شدن بر اين موارد و ديگر ناهنجاريها شود به ايجاد صلح و پرهيز کردن
از جنگ کمک می کند.
ششمين فرمان:
زنا مکن
 -٤٨٧افراد چه مسئوليتی در قبال هويت جنسی خود دارند؟
خدا انسان را زن و مرد خلق کرد ،با کرامتی برابر ،و آنها را در
مشارکت محبت و صميميت و همدلی دعوت کرد .هر کس بايد جنسيت مذکر يا
مو نث خود را قبول کند و به ويژگی مکمل بودن همديگر به عنوان يک شخص
به نحو کامل آگاه باشد.
 -٤٨٨پاکدامنی چيست؟
پاکدامنی انسجام موفقيت آميز تمايﻼت جنسی در شخص است .چنانچه تمايﻼت
جنسی در راه درست بين يک فرد با فرد ديگر صورت گيرد ،شخصی و انسانی
می شود واتحاد بين طرفين را بطور هميشگی را پيش می آورد  .پاکدامنی
يک فضيلت اخﻼقی ،موهبت خدا ،مﻼحت ،و حاصل روح القدس است.
 -٤٨٩چه چيزی متضمن فضيلت پاکدامنی است؟
فضيلت پاکدامنی ،متضمن آموختن چيرگی بر خود وآزادی انسان از بردگی
شهوت به سمت ازخود گذشتگی می باشد  .يک شکل کامل و رشد تداومی آورده
شده که طی مراحل ﻻزمه برای رسيدن به اين هدف است.
 -٤٩٠چه چيزی به زندگی در پاکدامنی کمک می کند؟
طرق مختلف شامل:
رحمت خدا ،کمک آيينهای کليسا ،دعا ،خود آگاهی ،تکرار پرهيزکاری يا
زهد به وضعيتهايی که او با آنها مواجه می شود ،عمل به فضايل اخﻼقی،
مخصوصا فضيلت اعتدال است که احسساسات را از طريق عقل هدايت می کند.
 -٤٩١بر چه مبنايی ازهمگان به پاکدامنی فراخوانده می شود؟
همه تعميد يافتگان به پاکدامنی فراخوانده می شوند تا متناسب با
حاﻻت خاص خود ،زندگی پاکدامنه ای را در پيش گيرند .به عنوان پيروان
مسيح ،الگوی تمام پاکدامنی ،مسيح می باشد .بعضی ها با تجرد و يا
حفظ بکارت قادرند ا براز ايمان خود را با تقديم کردن خود به خدا با
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قلب تقسيم نشده با اين شيوه قابل توجه ابراز کنند .ديگران ،چنانچه
ازدواج کرده باشند درپاکدامنی زناشويی زندگی می کنند ،يا اگر مجرد
باشند پاکدامنی را در خويشتن داری بکار می برند.
 -٤٩٢گناهان اصلی منافی پاکدامنی چه هستند؟
گناهان کبيرهم نافی پاکدامنی با توجه به موضوعات متفاوت هستند و
شامل :زنا  ،ارتباط جنسی يک مرد بی زن و يک زن بی شوهر ،استمناء،
فاحشه بازی ،هرزه نگاری ،روسپيگری ،تجاوز به عنف ،و عمل همجنس
بازی .انجام اين گونه اعمال بر افراد زير سن قانونی ،منافی تماميت
سﻼمت جسمی واخﻼقی است و حتی گناهی شديدتر است.
 -٤٩٣با اينکه گفته می شود "زنا مکن" چرا ششمين فرمان تمام گناهان منافی پاکدامنی را منع می کند؟
هر چند در احکام دهگانه متن کتاب مقدس قيد می کند " زنا مکن" )سفر
خروج فصل  ٢٠آيه  ، (١٤سنت کليسا بطور جامع از تعاليم اخﻼقی عهد
قديم و عهد جديد پيروی می کند و ششمين فرمان را شامل همه گناهان
منافی پاکدامنی در نظر می گيرد.
 -٤٩٤مسئوليت مراجع عمومی در قبال پاکدامنی چيست؟
تا آنجا که الزام در ترويج احترام به شأن و منزلت فرد است ،مراجع
عمومی می بايد بدنبال ايجاد محيط متساعد درممارست پاکدامنی باشند.
آنان همچنين می بايد با تصويب قوانين مناسب برای جلوگيری کردن از
گسترش جرائم منافی پاکدامنی قيد شده  ،خصوصا برای محافظت از افراد
زير سن قانونی وضعيف ترين افراد جامعه اقدام کنند.
 -٤٩٥باروری خيرمحبت زن و شوهر که رابطه جنسی بر آن منظم است چه می باشند؟
باروری خير عمل زناشويی  ،آنانی که تعميد شده اند و مراسم ازدواج
توسط آيين فيض بخش کليسا تقديس شده اند شامل :اتحاد ،وفاداری ،غير
قبل فسخ بودن ازدواج ،آزادی برای توليد مثل زندگی هستند.
 -٤٩٦معنی عمل زناشويی چيست؟
اعمال زناشويی دارای معنی دوگانه می باشند :متحد کننده )از خود گذ
شتگی دو جانبه همسران( باروری )اختيار انتقال زندگی( .هيچ کس امکان
شکستن پيوندی که خدا بين اين دو مفهوم با ارزش نهاده را نمی توان
جز با به هم ريختن زندگی روحانی زوجها و بخطر انداختن خير ازدواج و
آينده آنها )خانواده (جدا کند.
 -٤٩٧در چه شرايطی تنظيم وﻻدتها اخﻼقی است؟
تنظيم وﻻدتها ،که يک جنبه اصالت پدری و مادری هست ،زمانی از نظر
اخﻼقی قابل قبول است که همسران بدون فشار خارجی آنرا در پيش گيرند؛
زمانی بکار رود که به دﻻيل جدی باشد نه به دليل خودخواهی ؛ و به
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روشهايی که مطا بق با معيارهای عينی اخﻼق ،همچون خودداری دوره ای
مبتنی بر مراقبت نفس و نيز استفاده از دوره های ناباروری می باشند
 -٤٩٨در چه شرايطی تنظيم وﻻدتها غير اخﻼقی است؟
هر عملی که ،برای مثال عقيم سازی يا پيشگيری از بارداری بطور
مستقيم و عمدی ،ذاتا غير اخﻼقی است که چه اين عمل در مقدمات عمل
زناشويی انجام گيرد  ،چه در تحقق آن و چه در بروز نتايج طبيعی آن و
يا وسيله ای برای منع توليد مثل باشد.
 -٤٩٩چرا تلقيح مصنوعی و باروری غير طبيعی غير اخﻼقی است؟
زيرا عمل جنسی را از عمل زادو ولد جدا می کنند .اين اعمال که فرزند
را ب وجود می آورند ديگر عملی نيستند که که با آن دو شخص خود را به
ديگری می بخشد وبه همين ترتيب فن آوری را بر خا ستگاه و سرنوشت
انسان حاکم می کند .بعﻼوه استفاده از روشهايی که با استفاده از
فردی به غير از زوجين ازدواج کرده در تلقيح نا متجانس و لقاح صورت
می گيرد ،تجاوز به حق فرزندی است که پدر و مادر خود ميداند که با
پيوند ازدواج با يک ديگر وداشتن حق انحصاری اوليا شدن تنها از طريق
همديگراست.
 -٥٠٠فرزندان چگونه می بايد در نظر گرفته شوند؟
فرزند موهبت الهی و موهبت عالی ازدواج است ،چيزی بنام حق داشتن
فرزند وجود ندارد )داشتن فرزند به هر قيمت( .اما اين حق فرزند است
که ميوۀ عمل زناشويی پدر و مادر خود باشد و همچنين حق محترم شمردنش
به عنوان يک شخص از همان لحظه انعقاد نطفه است.
 -٥٠١همسران بدون فرزند چه کار می توانند بکنند؟
بعد از
توانند
ديگران
ثمردهی

تﻼش مستمر درمانی اگر موهبت داشتن فرزند را نيابند ،می
با اتخاذ نگهداری فرزند و يا با انجام خدمات معنی دار برای
سخاوتمندی خود را می توانند نشان دهند .آنها بدين گونه به
معنوی روحانی پی خواهند برد.

 -٥٠٢جرائم عليه کرامت ازدواج چه هستند؟
آنها شامل :خيانت ،طﻼق ،چند همسری ،زنای با محارم ،روابط آزاد
) زندگی مشترک بدون ازدواج ،زندگانی با صيغه( ،و روابط جنسی قبل و
يا خارج از ازدواج.
هفتمين فرمان:
دزدی مکن
 -٥٠٣هفتمين فرمان چه چيزی رامطرح می کند؟
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هفتمين فرمان محترم شمردن هدف عمومی اموال دنيوی مالکيت خصوصی و
توضيع کاﻻ ،همچنين محترم شمردن اشخاص ،ملک آنان ،و ثمرۀ تﻼش آد
ميان است .کليسا در اين فرمان اساس تعليمات اجتماعی خود را در
رابطه با طريق درست عملکرد در اقتصاد ،زندگی اجتماعی و سياسی ،حقوق
و وظيفه کارگر ،عدالت و اتحاد بين ملتها ،و محبت برای فقرا يافته
است.
 -٥٠٤در چه شرايطی حق مالکيت شخصی وجود دارد؟
در شرايطی که ملک از طريق منصفانه حاصل يا بدست آمده باشد و اينکه
اولويت هدف عمومی اموال دنيوی در جهت ارضای احتياجات اساسی همگان
قرار گرفته باشد.
 -٥٠٥غرض از مالکيت شخصی در چيست؟
غرض از مالکيت شخصی ضمانت آزادی و کرامت افراد مشخص با کمک کردن به
پاسخگويی به نيازهای اوليه کسانی که تحت مسئوليت شان قرار دارند و
همجنين آنانی که محتاج هستند می باشد.
 -٥٠٦هفتمين فرمان چه چيزی را نياز دارد؟
هفتمين فرمان مستلزم احترام قائل شدن به اموال ديگران از طريق بکار
بردن عدالت و نيکوکاری ،و اعتدال و همبستگی می باشد .خصوصا محترم
شمردن قول های داده شده وقرارداد های بسته شده ،جبران بی عدالتی و
استرداد کاﻻی بسرقت رفته ،واحترام به ثمره خلقت با استفاده کردن
محتاط ومناسب از مواد معدنی ،گياهی ،و منابع حيوانی دنيوی همچنين
توجه وحفاظت از حيواناتی که در حال انقراض هستند.
 -٥٠٧چه نگرشی می بايد در قبال حيوانات داشت؟
مردم بايد با حيوانات که آفريده خدا هستند با مهربانی رفتار کنند
نه در حد مفرط و نه سواستفاده بيش از حد خصوصا در آزمايشات علمی که
موجب رنج کشيدن بيش اندازه آنها شود.
 -٥٠٨چه چيزی در هفتمين فرمان منع شده است؟
باﻻتراز همه دزدی که برداشتن و استفاده کردن دارايی ديگران بر خﻼف
رضايت و خواست معقوﻻنه مالک در هفتمين فرمان منع شده است .دزدی می
تواند به پرداخت نا منصفانه مزد؛ با حدس و گمان بر ارزش کاﻻها به
منظوربه دست آوردن مزيت به ضررديگران؛ يا با جعل چک و يا فاکتورها
صورت بگيرد .فرار از پرداخت ماليت يا تقلب در کسب و کار؛ بطور عمد
خسارت آوردن به امﻼک شخصی و يا عمومی؛ ربا خواری؛ فساد؛ استفاده
شخصی از اموال عمومی؛ انجام کاربا کيفيت پايين؛ تلف کردن بيهوده و
يا اصراف.
 -٥٠٩متن تعاليم اجتماعی کليسا چيست؟
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تعاليم يا رسالت اجتماعی کليسا توسعه اساسی از حقيقت انجيل در باره
کرامت شخص انسان وتامل دراصول بع د اجتماعی ،معيار برای قضاوت،
قاعده و دستورالعمل برای عمل کردن را عرضه می کند.
 -٥١٠چه موقعی کليسا در امور اجتماعی دخالت می کند؟
دخالت کليسا با قضاوت اخﻼقی در رابطه با اقتصاد و مسائل اجتماعی
صورت می گيرد و آن هنگامی است که حقوق بنيادی شخص ،منافع مشترک ،و
يا رستگاری روح واجب باشد.
 -٥١١چگونه می بايد زندگی اجتماعی و اقتصادی را پی گيری کرد؟
می بايد مطابق روشهای مناسب خود در چارچوب نظم اخﻼقی پی گيری نمود،
در خدمت تمام انسانها و جوامع با رعايت عدالت اجتماعی باشند .زندگی
اجتماعی و اقتصادی می بايد شخص انسان را بانی ودرمرکز مورد هدف
قراردهد.
 -٥١٢چه چيزی ميتواند منافی آموزه ها يا رسالت کليسا باشد؟
آنچه که منافی رسالت يا تعاليم اجتماعی کليسا می باشند نظام های
اقتصادی و اجتماعی هستند که موجب فدا ساختن حقوق اوليه اشخاص يا با
منحصرکردن منفعت بصورت يگانه قرار دادن غايت نهايی اقتصادی باشد،
به اين دليل کليسا ايدئولوژی های وابسته به دوران مدرن کومونيستی
يا وابسته به انکار خدا و تماميت خواه به شکل نظام اشتراکی را رد
می کند .کليسا همچنين در عمل سرمايه داری که خود محوری فرد گرايی
در تقدم مطلق از قوانين بازار بر کار انسان است را نمی پذيرد .
 -٥١٣معنای کار چيست؟
کار هم وظيفه و هم حقی است که از طريق آن انسانها با خدای خالق
همکاری می کنند .در حقيقت ،ما با کار کردن و با تعهد و شايستگی
استعداد ذاتی خود،به فديه و استعداد دريافت شده توسط خالق برای
تامين زندگی خود و خانواده و خدمت به اجتماع انسان ارج می نهيم.
عﻼوه بر اين ،با رحمت خدا ،کار می تواند وسيله ای برای تقديس و
همکاری با مسيح برای رستگاری ديگران باشد.
 -٥١٤چه نوع کار ،حق هر فرد است ؟
دسترسی به کار و حرفه بی خطر و صادقانه بايد برای همگان بدون تبعيض
نا حق و با احترام به ابتکار اقتصاد آزاد و رقابت سالم مهيا و
تضمين شده باشد.
 -٥١٥مسئوليت حکومت در قبال کارگر چيست؟
اين مسئوليت حکومت است که متضمن آزادی فردی ومالکيت خصوصی همچنين
تثبيت ارزش پولی و خدمات موثر عمومی باشد .بعﻼوه مسئوليت نظارت
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مستقيم بر اجرای حقوق بشر در بخش اقتصادی به عهده حکومت است .با
توجه به شرايط ،جامعه بايد به شهروندان خود در پيدا کردن کار کمک
کند.
 -٥١٦وظيفه مديريت موسسات بازرگاني چيست؟
مديران موسسات بازرگانی مسئول تاثيرات اقتصادی و محيط زيستی فعاليت
ها يشان هستند .آنها نبايد خير افراد را فقط درافزايش منفعت در نظر
بگيرند ،با اينکه منفعت ﻻزمه مجاب کردن سرمايه گذاری آينده کسب و
کار ،استخدام و پيشبرد اقتصاد است.
 -٥١٧کارگران چه وظايفی دارند؟
آنها بايد در جستجوی حل اختﻼفات با شايستگی وپشتکار واز طريق گفتگو
و با استفاده از وجدان باشند .چنانچه اعتصاب برای کسب مزايای مناسب
و منفعت مشترک ضروری شناخته شود ،و توسل به خشونت بکار نگرفته شود
از نظر اخﻼق مجاز است.
 -٥١٨عدالت و همبستگی ميان ملتها چگونه پيش آمده است؟
در سطح بين المللی ،تمام ملتها و موسسات با قصد از بين بردن و يا
کاهش فقر با همبستگی و کمک به انجمنهای محلی) ،( subsidiarityبه
نابرابری منابع و توانايی اقتصادی ،بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی،
بهره برداری از افراد ،انباشته شدن بدهکاری توسط کشورهای فقير ،و
مکانيزم منحرف که مانع از توسعه کشورهای کمتر پيشرفته می شودبايد
کارشان راانجام دهند.
 -٥١٩به چه روشی مسيحيان درامور سياسی و زندگی اجتماعی شرکت می کنند؟
ايمانداران غير روحانی بطور مستقيم درامور سياسی و زندگی اجتماعی
شرکت می کنند ،و با تعهد مسيحی به شئون دنيوی روح ببخشند و با پيام
انجيل و تعاليم کليسا و شراکت همگان عامل صلح و عدالت باشند.
 -٥٢٠محبت به فقرا از کجا الهام گرفته می شود؟
محبت به فقرا از انجيل )سعادت های جاودانی ("خوشا بحال فقرا "....و
با سرمشق قراردادن عيسی که دائما به فقرا اهميت قائل بود الهام
گرفته می شود .عيسی گفت " ،بدانيد آنچه به يکی از کوچکترين برادران
من کرديد  ،به من کرديد" )انجيل متی فصل  ٢٥آيه  .(٤٠محبت به فقرا
خودش را درکشمکش عليه فقر مادی و همچنين عليه شکلهای مختلف فرهنگی،
اخﻼقی ،و فقر روحانی يا مذهبی نشان می دهد .کارهای معنوی و مادی و
رحمت موسسات خيريه گوناگون تشکيل شده در طی قرنها گواه واقعی
وممتاز محبت به فقرا که مشخصه شاگردان عيسی می باشد.
هشتمين فرمان:
بر همسايه خود شهادت دروغ مده
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 -٥٢١وظيفهً فرد در قبال حقيقت چيست؟
هر کس به صداقت و درستی در عمل و سخن دعوت شده است .هر
جستجوی حقيقت و به وفاداری به آن و تنظيم کل زندگی خود
مقتضيات آن را دارد .درعيسی مسيح تمام حقيقت خدا آشکار
"او حقيقت است" .آنهايی که پيرو او هستند با روح حقيقت
کنند و عليه دورويی ،ظاهر سازی ،و فريب هستند.

کس وظيفه
را مطابق با
شده است.
زندگی می

 -٥٢٢فرد چگونه گواهی حقيقت ميکند؟
يک مسيحی بايد به حقيقت انجيل درهرز مينه و درهر فعاليتی چه عمومی و
چه خصوصی گواهی دهد ،حتی اگر ﻻزم باشد با فدا کردن جان خود .شهادت
نهايت گواهی دادن به حقيقت ايمان است.
 -٥٢٣چه چيزی در فرمان هشتم منع شده؟
آنچه که در فرمان هشتم منع شده عبارتند از:
 شهادت دروغ ،سوگند دروغ ،و دروغ گويی ،که شدت آن با تغيير شکلحقيقت ،شرايط ،قصد کسی که دروغ می گويد و زيانی که قربانی متحمل می
شود سنجيده می شود.
 قضاوت عجوﻻنه ،تهمت و افترا و رسوايی که باعث نابودی سابقه خوب وافتخار که حق هر فرد است می شود.
 چاپلوسی ،تملق يا خودنمايی ،مخصوصا اگر به گناه جدی و يا برایمنافع نا مشروع سوق داده شود.
گناه مرتکب شده بر عليه حقيقت اگر موجب ضرر ديگران شده باشد پرداخت
غرامت ملزوم عمل است.
 -٥٢٤آنچه که در هشتمين فرمان ضروری است چيست ؟
ﻻزمه هشتمين فرمان ،احترام به حقيقت همراه با بصيرت در زمينه
ارتباطات و بهره مندی از اطﻼع ات است ،جايی که منافع شخصی ،حفاظت از
حريم خصوصی و خطر رسوايی بايد مد نظر قرار گيرد؛ درضرورت برمحترم
شمردن حفظ اسرار حرفه ای  ،بجزموارد نادر مهم حفاظتی ،و همچنين
محترم شمردن اعتماد تحت مهر آيين فيض بخش نا شکستنی.
 -٤٢٥استفاه ازوسايل ارتباطات جمعی چگونه است؟
اطﻼعات حاصل شده ازوسايل ارتباطات جمعی بايد در خدمت منافع مشترک
نيک همگان قرار گيرد .محتويات آن بايد صحيح  ،کامل و در محدوده
عدالت و نيکوکاری باشد .بعﻼوه ،اطﻼعات بايد صادقانه و مناسب و با
احتياط قابل مﻼحظه در قبال قوانين اخﻼقی و کرامت به حق فرد منتشر
شود.
 -٥٢٦چه رابطه ای بين حقيقت ،زيبايی و هنرروحانی وجود دارد؟
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حقيقت بخودی خود زيبا است ،شکوه و جﻼل و زيبايی معنوی به همراه
دارد .عﻼوه بر بيان حقيقت در کلمات ،واژه های مکمل ديگرحقيقت،
مهمتراز همه در زيبايی آثار هنری نمايان می شود .ميوه هردو اينها
استعداد داده شده توسط خدا و تﻼش انسان می باشد .هنر روحانی با
وجود زيبايی ومطابق با حقيقت بودن آن بايد جﻼل خدا را در مسيح قابل
روئيت نمايد ،و منجر به ستايش و عشق به خدا ،خالق و نجات دهنده،
کسی که فراتر از زيبايی نامرئی حقيقت و محبت است.

نهمين فرمان:
به زن همسايه خود طمع مکن
 -٥٢٧ﻻزمهً فرمان نهم چيست؟
نهمين فرمان مستلزم غلبه بر شهوت نفسانی در فکر و در اميال است.
تنازع بر عليه چنين شهوتی مستلزم پاﻻيش قلب و اجرا کردن فضيلت
خويشتنداری است.
 -٥٢٨فرمان نهم چه چيزی را منع می کند؟
نهمين فرمان ترويج افکار و هوسهای مربوط به اعمال منع شده توسط
ششمين فرمان است.
 -٥٢٩هرفرد خلوص يا طهارت قلبی را چگونه کسب می کند؟
فرد تعميد شده با رحمت خدا و فضيلت فديه پاکدامنی ،پاکی نيت ،بصيرت
پاک )درونی و بيرونی(  ،تاديب تخيﻼت و احساسات و دعا قادر است به
مبارزه عليه اميال منحرف به خلوص قلبی نائل شود.
 -٥٣٠چه مستلزمات ديگری برای طهارت ﻻزم است؟
ﻻزمه طهارت فروتنی است  ،حيا که از کانون خصوصی شخص محافظت می کند
حيا متوجه پاکدامنی است که نزاکت آنرا گواهی می دهد .اين امر
نگاهها و رفتار اشخاص رامطابق شان و منزلت افراد و برخوردشان در
صميميت و همدلی هدايت می کند .طهارت يا حيا فرد را ازتمايﻼت جنسی
گسترده رهايی داده وموجب اجتناب ازپرورش کنجکاوی ناسالم آن می شود.
حيا مستلزم تخليص محيط اجتماعی با استفاده از يک مبارزه دائمی
مسامحه اخﻼقی است که بر مفهوم نادرست از آزادی انسان بنا شده است.

دهمين فرمان:
به اموال همسايه خود طمع مکن
 -٥٣١آنچه که در دهمين فرمان منع و ملزم است چيست؟
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اين فرمان
با احترام
ديگران را
تمايل بيش
آورد.

که بقيه فرمانها را کامل می کند ،نياز به يک نگرش داخلی
شمردن به ملک ديگران است ،حرص و طمع و آز لجام گسيخته
منع می کند  ،حسد که نوعی حزن در قبال مال ديگری که
از حد بدست آوردن آنها را برای خود حتی بنا حق راپيش می

 -٥٣٢فراخوان عيسی در رابطه با مسکينان در روح چيست؟
عيسی به شاگردانش گفت که او را از همه چيز و همه کس برتر بدارند.
جدا ساختن خويش از ثروتمندان با روح فقر انجيلی و رهايی خويشتن به
مشيت الهی ما را ازاضطراب در باره آينده رها می سازد و ما را آماده
برای سعادت" فقر روحی ،آماده می گرداند؛ پادشاهی آسمانی از آن ايشان
است" )انجيل متی فصل  ٥آيه .(٣
 -٥٣٣بزرگترين آرزوی بشر چيست؟
بزرگترين آرزوی بشر ديدن خدا است" .ميخواهم خدا را ببينم" فرياد از
تمام وجودمان است .ما سعادت حقيقی خود را در چشم انداز و سعادت آن
کسی که ما را با محبت خلق کرد و بطرف خودش با محبت بی نهايتش می
کشاند می بينيم.
" هر کس خدا را ببيند به همه چيزهايی که تصور کند دست خواهد يافت".
)قديس گريگوری اهل نيسا(
قسمت چهارم
دعای مسيحيان
قسمت اول
دعا در زندگی مسيحيان

٥٣٤ـ دعا چيست؟
دعا معطوف کردن ذهن و قلب فرد بنا بر اراده خود به خدا  ،يا
درخواست امور خير از خدا می باشد .دعا عطيه ی خدا است که بوسيله ی
آن به مﻼقات انسان می آيد .دعاکردن مسيحيان بصورت خصوصی می باشد و
رابطه زنده فرزندان خدا با پدر که بی نهات نيکو و با پسرش عيسی
مسيح و روح القدس که در قلبشان ساکن است.

فصل اول
انکشاف دعا
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٥٣٥ـ چرا دعا دعوتی عمومی است ؟
زيرا خدا از آغاز بواسطه آفرينش تمام هستی را از هيچ آفريد .حتی
بعد از سقوط ،انسان قادر به تشخيص آفريننده خود هست و تما يل اش را
برای حفظ کسی که برايش هستی عطا کرده بود را خواهد داشت .تمام
مذاهب ،و خصوصا در تمام تاريخ رستگاری ،گواه تمايل انسان برای خدا
بوده هستند .بهر حال اين خدا است که فرد را پيوسته به مﻼقات با او
در راز دعا جذب مبکند
انکشاف دعا در عهد عتيق.
٥٣٦ـ چطور ابراهيم سرمشق دعا است؟
زيرا ابراهيم در پيشگاه خدا گام برداشت ،او را ميشنود و اطاعت
ميکند .دعايش جدال ايمان بود ،زيرا به وفاداری خدا حتی در زمان
آزمايش باور دارد .عﻼوه بر اين ،بعد از مﻼقات با خداوند در خيمه ی
خود ،آنکه نقشه اش را با اعتماد به او برمﻼ کرد ،ابراهيم جرات
ميکند که با اطمينانی راسخ به نفع گناهکاران شفاعت کند.
٥٣٧ـ حضرت موسی چگونه دعا کرد.
دعای موسی نمونه دعای همراه با تعمق است .خدا ،کسی که ،موسی را از
بوته مشتعل صدا کرد ،غالبا با اوبه مدت طوﻻنی روبررو سخن می گفت
مثل شخصی که با دوست خود سخن گويد" )سفر خروج باب  ٣٣آيه  . ( ١١در
اين صميميت با خدا ،موسی قدرت وساطت کردن برای جماعت خود را کسب
کرد؛ بنا بر اين دعايش شفاعت آن ميانجی يعنی عيسی مسيح را از قبل
اعﻼم کرد.
٥٣٨ـ در عهد عتيق ،معبد و پادشاه چه نسبتی با دعا دارند؟
دعای خلق خدا درسايه اقامتگاه خدا ـ در صندوق پيمان سپس در معبد
تحت هدايت شبانانش شکوفا ميشود .در ميان آنان داود پادشاه " از قلب
خود خدا"  ،شبانی که برای امت خود دعا می خواند .دعايش الگويی برای
مردم بود زيرا وفاداری صادقانه ای است به وعده الهی و حاکی از نوعی
اعتماد محبت آميز و شادی بخش به خدا ،تنها پادشاه و خداوند بود.
٥٣٩ـ نقش دعا در ماموريت يا رسالت انبيا چيست؟
انبيا با نور و قدرت برگرفته از دعا مردم را به ايمان و تحول قلوب،
ترغيب مينمايند .آنها وارد صميميت عميق با خدا شدند و با برادران و
خواهرانشان شف اعت يا پادرميانی کردند تا هر آنچه را که از خداوند
ديده و شنيده اند را اعﻼم کنند .حضرت ايليا پدر انبيا و آنانی که
طالب روی خدا هستند ،بود .در کوه کرمل برگشتن مردم به ايمان به
واسطه دخالت خدا را بدست آورد ،در پاسخ به تقاضای ايليا چنين دعا
ميگويد " .مرا اجاب ت فرما ای خدا ،مرا اجابت فرما" ) کتاب اول
پادشاهان فصل  ١٨آيه .(٣٧
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٥٤٠ـ اهميت مزامير در دعا کردن چيست؟
مزاميردرعهد عتيق اوج دعا هستند :کﻼم خدا دعای انسان ميشود .هر دو
بدون تفکيک فردی يا جمعی ،والهام گرفته شده از روح القدس ،اين دعا
آوازهای اعمال شگفت انگيز آفرينش خدا درتاريخ رستگاری را می خواند.
مزامير دعايی که مسيح آنرا خواند و در او تحقق يافت .بنا بر اين
برای دعای کليسا امری اساسی  ،مناسب با مردم در هرزمان و شرايطی
بصورت دائم می باشد.

دعا بطور کامل در مسيح آشکار و تحقق يافت
٥٤١ـ مسيح از چه کسی دعا کردن را آموخت؟
مسيح با قلب انسانی اش ،دعا کردن را از مادرش وسنت يهودی آموخت.
ولی دعای او به منبع اسرار آميز گره خورده بود زيرا او پسر ابدی
خدا کسی که انسانيت مقدس اش دعای فرزندی کامل را به پدر ارائه
ميدهد.
٥٤٢ـ مسيح چه زمانی دعا کرد؟
انجيل عيسی را اغلب در دعا خواندن نشان
در خلوت مشغول دعا خواندن حتی هنگام شب
سرنوشت ساز ماموريتش و يا رسالت رسوﻻنش
در طول همه زندگی اش دعا می خواند زيرا
همدلی با پدر است.

می دهد .ما او را جدا شده و
می بينيم .او در لحظات
دعا می خواند  .در حقيقت،
او بطور مداوم در صميميت و

٥٤٣ـ چگونه عيسی در هنگام اشتياق شديد دعا کرد؟
دعای عيسی هنگام درد و رنجش در باغ جتسيمانی و آخرين کلمات روی
صليب عمق دعای فرزندی او را آشکار می کند .عيسی نقشه محبت آميز پدر
را به کمال می رساند و تمام غم و اندوه انسانی  ،تقاضاها و شفاعت
های تاريخ نجات را متحمل ميشود .و به پدر اهدا می کند ،پدری که
آنها را می پذيرد و بر خﻼف هر انتظاری ،با برخيزاندن پسرش ،آنها را
اجابت می کند.
٥٤٤ـ عيسی چگونه دعا کردن را به ما می آموزد؟
عيسی به ما نه فقط دعای "ای پدر ما" را می آموزد بلکه خود آن دعا
را می خواند .به اين طريق عﻼوه بر مفهوم  ،منش ﻻزم برای هر دعای
حقيقی را نيز می آموزد :خلوص قلبی که جويای ملکوت و طلب آمرزش برای
دشمنان  ،هوشياری کامل و فرزندی که ماورای آنچه که احساس و درک ما
است ،و هر آنچه که رسوﻻن را از وسوسه مراقبت و پاسداری می کند.
٥٤٥ـ چرا دعای ما موثر است؟
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دعای ما موثر است زيرا درايمان دعای مسيح متحد است .در او ،دعای
مسيحيان موجب مشارکت محبت و اتحاد در پدر می شود .به اين طريق ما
می توانيم درخواست خود را به خدا ارائه دهيم که برآورده ميشود " :
بخوا هيد تا بدست آوريد و شادی شما کامل گردد" )انجيل يوحنا باب ١٦
آيه .(٢٤
٥٤٦ـ مريم باکره چگونه دعا کرد؟
مشخصه دعای مريم همراه با ايمان و سخاوتمندی در تقديم خود به خدا
بود .مادر مسيح حوای جديد آن " مادر جميع زندگان" است .او برای
شفاعت بشريت برای مسيح دعا می کند.
٥٤٧ـ آيا در انجيل دعا کردن حضرت مريم وجود دار؟
درخواست مريم در قانای جليل ،انجيل سرود نيايش مريم
دهد " :جان من خداوند را ميستايد " )انجيل لوقا باب
که هم سرود مادر خدا و هم کليسا است ،شادی شکرگذاری
بلند می شود زيرا اميد خود را در تحقق وعده الهی می

را به ما می
 ١آيه ٤٦ـ ( ٤٩
ازقلب فقرا
يابند.

دعا در عصر کليسا
٥٤٨ـ دعای جماعت اوليه مسيحيان در اورشليم چگونه بود؟
در ابتدای کتاب اعمال رسوﻻن نوشته شده که جماعت اوليه اورشليم،
ايمانداران در زندگی با دعا توسط روح القدس را آموختند،آنان "
هميشه وقت خود را با شنيدن تعاليم رسوﻻن و مشارکت ايشان و پاره
کردن نان و دعا ها مواظبت مينمودند") .کتاب اعمال رسوﻻن باب  ٢آيه
(٤٢
٥٤٩ـ چگونه روح القدس در دعای کليسا مداخله می کند؟
روح القدس ،اس تاد اصلی دعای مسيحی ،کليسا را در حيات دعا و عبادت
شکل ميدهد ،و کليسا را در ژرفای تامل و اتحاد با راز مسيح داخل
ميکند .اشکال دعا که در متون مقدس رسولی و رسمی آشکار شده اند ،به
عنوان معيار دعای مسيحی باقی می ماند.
٥٥٠ـ گونه های اساسی دعای مسيحيان چه می باشند؟
آنها شامل ستايش و برکت  ،دعای حاجت ،شکرگذاری و شفاعت و حمد می
باشند .مراسم عشاء ربانی مشتمل بر همه ی اشکال دعا و بيان کننده
آنهاست.
٥٥١ـ "برکت دادن" چيست؟
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دعای برکت  ،پاسخ انسان به عطايای خدا است :يعنی چون خدا برکت
ميدهد ،و با هدايای خود ما را مملو ميکند.
٥٥٢ـ چگونه می توان پرستش را تعريف کرد؟
پرستش نخستين گرايش انسانی است که تصديق ميکند که مخلوق خالق خويش
است.
٥٥٣ـ اشکال مختلف دعای حاجت چه می باشد؟
آن درخواست می تواند طلب آمرزش باشد و يا درخواست فروتنانه برای
احتياجات روحانی و يا مادی باشد .اگر چه اولين طلب ،آمدن ملکوت
است.
٥٥٤ـ دعای شفاعت شامل چه می باشد؟
درخواست شفاعت شامل نظر کردن به عﻼيق ديگران می باشد .ما را در
دعای مسيح کسی که با پدر برای همه ما ميانجيگری کرد متحد و همنوايی
می کند ،خصوصا گناهکاران  .حتی شفاعت بايد برای دشمنان خويش نيز
گسترش يابد.
٥٥٥ـ شکرگذاری به خدا چه موقع است؟
کليسا شکرگذاری به خدا را ﻻينقطع می داند ،باﻻتر از همه آيين عشاء
ربانی را که مسيح خود را در شکرگذاری به پدر بشراکت گذاشت .برای
مسيحيان هررويدادی دليلی برای عرض تشکر را موجب می شود.
٥٥٦ـ دعای حمد چيست؟
حمد شکلی از دعا است که به نحو بسيار آشکار اذعان ميشود که خدا،
خداست .کامﻼ بی غرضانه است :سرود تمجيد خدا برای خود او و جﻼلش
ميباشد ،حقيقتا برای اينکه که او هست.

فصل دوم
رسم دعا
٥٥٧ـ در رابطه با دعا اهميت رسوم در چيست؟
روح القدس از طريق انتقال زنده )سنت مقدس( در کليسا با ايمان و دعا
به فرزندان خدا می آموزد که چگونه دعا کنند .بنابراين نميتوان دعا
را به فوران خود به خودی انگيزه درونی فروکاست؛ بلکه به واسطه ی
درک عميق ی از واقعيات روحانی و تجارب کسب شده می باشد.
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سر چشمه های دعا
٥٥٨ـ منابع دعای مسيحيان چيست؟
آنها شامل :سخن خدا که به ما " معرفت بی نظير " از مسيح می دهد )
کتاب فيليپيان باب  ٣آيه  (٨؛ آيين عبادی فيض بخش کليسا که سر نجات
را اعﻼم نموده حاظر می سازد و انتقال ميدهد ،فضائل اﻻهی؛ و شرايط
روزمره که بدينگونه ما با خدا مﻼقات مينماييم.

" خداوندا دوستت می دارم ،و تنها فيضی که می طلبم محبت و عشق
جاودانه توست  ...خدای من ،اگر زبانم قاصر است که در هر لحظه بگويم
تو را دوست دارم ،ميخواهم که قلب من تا زمانی که برای تو نفس ميکشم
همچنان اين را تکرار کند ".،
قديس ژان ماری ويانی
Saint John Mary Vianney

طريق دعا
٥٥٩ـ آيا در کليسا طرق مختلف دعا وجود دارد؟
در کليسا بر اساس اوضاع و احوال تاريخی ،اجتماعی و فرهنگی
گونا گون دعا وجود دارد .مرجعيت تعليمی کليسا وظيفه تعيين
اين روشها ی دعا نسبت به سنت ايمان رسولی را به عهده دارد
ی شبانان کليسا و معلمان دينی است که معنی دعاها را هميشه
ارتباط با عيسی مسيح تبيين نمايند.

روش های
درستی
 .وظيفه
در

٥٦٠ـ طريق دعا کردن ما چيست؟
راه دعای ما مسيح است زيرا دعا در جهت خدا پدر ما است .ولی زمانی
اعاده می شود که به نام عيسی دعا کنيم .جنبه ی انسانيت او تنها
راهی است که توسط آن روح القدس به ما می آموزد به درگاه پدر دعا
کنيم .بنابراين آيين عبادی هميشه با فرمول " به نام خداوند ما عيسی
مسيح " ختم ميشود.
٥٦١ـ نقش روح القدس در دعا چيست؟
از آنجايی که روح القدس معلم باطنی دعای مسيحی است و " ما نمی
دانيم چگونه بايد دعا کنيم " ) کتاب روميان باب  ٨آيه ،( ٢٦
کليسا ما را ترغيب می کند که با التماس طلب او را در هرموقعيتی
بنماييم  " :بيا ای روح القدس !"
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٥٦٢ـ چگونه دعای مسيحی در پيوند با حضرت مريم است؟
به دليل همکاری بی نظير مريم با روح القدس است که کليسا دوست دارد
برای کارهای عظيمی که خداوند برای او انجام داده است  ،با مريم و
به درگاه مريم" دعا کننده " کامل ،دعا کند ،او .در اصل مريم به ما
راه را که پسر اوست ،به عنوان تنها واسطه برای ما نشان ميدهد.
٥٦٣ـ کليسا چگونه به حضرت مريم دعا می کند؟
باﻻتر از همه با درود بر توای مريم  ،دعايی که کليسا از باکره
درخواست شفاعت می کند .دعا های ديگر برای مريم دعا های تسبيح
هستند ،سرود ملتمسانه  Akathistosو تهنيت و يا نيايش  Paraclesisو سرودهای
روحانی برخواسته از سنت های گوناگون مسيحی.
راهنما برای دعا کردن
٥٦٤ـ قديسان چگونه دعا کردن را تعليم می دهند؟
قديسان سرمشق دعا کردن ما می باشند .ما همچنين از آنها درمقابل روح
القدس برای خويش و تمام دنيا درخواست شفاعت می کنيم .شفاعت آنان
يکی از خدمات متعالی برای نقشه خدا می باشد .در طی تاريخ کليسا در
صميميت و همدلی قديسين ،طرق مختلف در خصوص معنويات زندگی و راه دعا
کردن را به ما می آموزند.
٥٦٥ـ چه کسی می تواند دعا کردن را به ما بياموزد؟
خانواده مسيحی
خانواده بيشتر
است .تعاليم و
دهنده مدارس و

نخستين جايگاه آموزش دعا است .بخصوص دعای روزانه ی
توصيه ميشود چون اولين گواهی به زندگی دردعا و کليسا
اصول مذهبی  ،دعای دستجمعی ،و" هدايت روحانی" تشکيل
ياری دهنده در دعا کردن هستند.

٥٦٦ـ چه مکانهايی مساعد دعا کردن هستند؟
هر کس می تواند هر جايی دعا کند مکان مناسب در تحقق دعای واقعی بی
تأثير نيست .کليسا مکان مناسب برای دعای آيين عبادی و نيايش قربانی
مقدس است .همچنين مکانهای ديگر همچون " در کنجه خانه" و يا صومعه و
زياتگاه در دعا کردن فرد کمک می کند.
فصل سوم
زندگی در دعا
٥٦٧ـ چه زمانهايی برای دعا کردن مناسب تر است؟
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هر زمانی برای دعا کردن مناسب است ولی کليسا مؤمنان را به دعای
منظم دعوت ميکند :دعای صبح و شب ،قبل و بعد از غذا ،آيين عبادی
ساعت ها ،يکشنبه عشاء ربانی ،دعای تسبيح ،و اعياد سال عبادی.

ما بايد خد ا را بيشترازکشيدن نفس بياد آوريم
)قديس گريگوری اهل نازيانزوس (Nazianzus

٥٦٨ـ تجليات زندگی در دعا چيست؟
سنت مسيحی سه حالت عمده ی دعا را حفظ کرده است :ذکر ربانی ،تأمل و
تفکر .ويژگيهای مشترک آنها تجديد خاطر قلبی است.
تجلی دعا
٥٦٩ـ دعای بيانی چگونه توصيف می شود؟
دعای بيانی جسم را با دعای باطنی قلب پيوند می دهد .هر چند عميق
ترين دعای درونی ،نمی تواند بدون دعای بيانی باشد .در هر مورد بايد
از ايمان شخصی سرچشمه گيرد .با دعای ای پدر ما عيسی بطور کامل
طريقه دعای بيانی را به ما آموخت.
٥٧٠ـ تأمل چيست؟
تأمل بويژه يک سلوک است ،که باﻻتر از همه در کﻼم خدا در انجيل شروع
می شود .تأمل موجب تحرک انديشه ،تخيل ،عاطفه و ميل می شود که برای
تعميق اعتقادات ايمانی ضروری است ،و موجب بر انگيختن گروش قلبی ما
ميگردد و اراده ی ما را در پيروی از مسيح تقويت ميکند ..اين قدم
نخست در رسيدن به معرفت محبت خداوند و راه اتحاد با اوست.
٥٧١ـ دعای متفکّرانه چيست؟
دعای متفک رانه نگاه خيره ساده ای بر خدا در سکوت و محبت است  .آن
هديه خدا است ،لحظه ايمان خالص است که فرد دعا کننده در جستجوی
مسيح است ،خود را به اراده ی خواست محبت آميز پدر واگذار ميکند ،و
خود را در اختيار عمل روح القدس قرار دادن است .اين دعا را قديس
ترزا اهل آويﻼ به عنوان يک رابطه شخصی در دوستی ميداند " ،اغلب به
تنهايی ،وقت خود را با خدايی که می دانيم مارا دوست دارد وقف
کنيم ".وصف می کند.
جدال دعا کردن
٥٧٢ـ چرا دعا کردن يک " جدال " است؟
116

دعا عطيه ای از فيض و پاسخ مشخصی از جانب ماست چون آنانی که دعا می
کنند " جدال" عليه خود ،محيط ،خصوصا نيرنگهای شيطان که پيوسته
ميخواهد انسان را از دعا دور کند .جدال دعا از پيشرفت زندگی روحانی
جدا نيست .ما دعا می کنيم آن طور که زندگی می کنيم زيرا زندگی
ميکنيم آن طور که دعا ميکنيم .
٥٧٣ـ آيا مخالفت با دعا کردن وجود دارد؟
همراه با مفاهيم نادرست از دعا کردن ،خيلی ها فکر می کنند وقت دعا
کردن را ندارند و يا اينکه دعا کردن بيهوده است .آنانی که در شرايط
دشوار دعا می کنند وبا عدم موفقيت روبرو ميشوند می توانند دلسرد
شوند .تواضع  ،اعتماد و پايداری از ملزومات چيره شدن بر اين موانع
است.
٥٧٤ـ چه مشکﻼتی درحين دعا کردن پيش می آيند؟
مشکل هميشگی در دعا حواس پرتی است .توجه ما را از خدا بدور می کند
و می تواند چيزی را که به آن وابسته هستيم برمﻼ کند .بنا بر اين
قلب ما بايد فروتنانه به سوی خدا بازگردد .دعا کردن معموﻻ به سردی
متاثر می انجامد .چيره شدن بر اين مشکﻼت باعث سعود ما همراه با
ايمان حتی بدون احساس تسلی به خداوند است .بی حسی نوعی سستی روحانی
به دليل آرامش هوشيارانه وعدم بازداشت قلب است .
٥٧٥ـ چگونه اعتماد فرزند گونه خود را تقوت کنيم؟
اعتماد فرزندی در مصيبت مورد آزمايش واقع ميشود چون گمان ميکنيم که
حاجت ما اجابت نميشود . .بنا بر اين بايد از خود پرسيد اگر خدا
حقيقتا پدری است که ما در جستجوی او هستيم و ميخواهيم خواست او را
برا آورده کنيم يا آسان ترين راه اينکه هر آنچه را که ما می خواهيم
بر آورد کند  .اگر دعا ی ما در اتحاد با عيسی است ،ما می دانيم که
او خيلی بيشتر از اين و آن عطيه می دهد ما روح القدس را دريافت می
کنيم که قلب ما را دگرگون می کند.
٥٧٦ـ آيا هميشه دعا کردن ممکن است؟
دعا کردن هميشه ممکن است زيرا زمان مسيحی زمان مسيح برخاسته از مرگ
است که " برای هميشه با ما " ) انجيل متی باب  ٢٨آيه  (٢٠مانده گار
است .بنابر اين دعا کردن در زندگی مسيحيان تفکيک ناپذير است.

" دعای مکرر و پرشور و شعف در همه اوقات ممکن است حتی در محل خريد
و فروش و يا قدم زدن امکان پذير است .حتی در جايی که کار می کنی،
در حين خريدوفروش ،و يا حتی زمان پخت و پز".
)قديس ژان کرزوستوم (John Chrysostom
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٥٧٧ـ دعای ساعت عيسی چيست؟
آنرا دعای کاهنی در شام آخر عيسی می گويند .عيسی ،کاهن اعظم در
ميثاق جديد ،خطاب به پدرش در از فصح او به نزد پدر و ساعت قربانی
او.،
قسمت دوم
دعای خداوند  " :ای پدر ما "
ای پدر ما که در آسمانی
نام تو مقدس باد
ملکوت تو بيايد
روی زمين اراده تو چنانچه در آسمان است بيايد
نان روزانه ما را هرروزه به ما بده
گناهان ما را ببخش
زيرا همه کسانی که به ما بدی کرده اند می بخشيم
و ما را از وسوسه ها دور نگهدار
و ما را از شريران رهايی ده
٥٧٨ـ مبدا دعای " ای پدرما " از کجا است؟
عيسی اين دعا ی مسيحی را به ما آموخت که هيچ جايگزينی برای آن وجود
ندارد " ،ای پدر ما "  ،روزی که يکی از رسوﻻن ديد که او آن دعا را
می خواند و از او پرسيد " ،خداوندا دعا کردن را به ما بياموز " )
انجيل لوقا باب  ١١آيه  .( ١تعاليم سنتی الهيات کليسا هميشه از متن
قديس متی )باب  ٦آيه ٩ـ ( ١١استفاده می کند.
" خﻼصه تمام انجيل"
٥٧٩ـ جای " ای پدر ما " درکتاب مقدس کجا است؟
" ای پدر ما " خﻼصه تمام کتاب مقدس است ) از گفته های ترتوليانو (،
" دعای کامل" ) قديس توماس آکوين(  .در وسط خطابه در کوه يافت
)انجيل متی ٥ـ ، ( ٧متن ضروری کتاب مقدس را به شکل دعا ارائه می
کند.
٥٨٠ـ چرا آنرا " دعای خداوند " می نامند؟
زيرا " ای پدر ما " استغاثه يکشنبه يا دعای خداوند را که خود عيسی
خداوند آنرا به ما آموخت.
٥٨١ـ جای " پدر ما " دردعای کليسا کجا است؟
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" دعای خداوند " مهمترين دعای کليسا است .دعای ای پدر ما عطا شده
در آيين تعميد و تثبيت حاکی از تولد جديد فرزندان خدا در حيات الهی
است .در آيين عشاء ر بانی  ،دعای خداوند ويژگی حاجات خود را نيز
ظاهر ميسازد .دعايی که متناسب با زمان نجات است که با بازگشت
خداوند تحقق می يابد.
" ای پدر ما که در آسمانی"
 ٥٨٢ـ ما با چه جرعتی با اعتماد به نفس می توانيم به نزديکی با خدا باشيم؟
زيرا عيسی ،نجات دهنده ما ،در حضور خدا می آورد و توسط روح اش ما
را فرزندان او می سازد  .بنا بر اين ما قادريم دعای "پدر ما" را
بسادگی و اعتماد فرزندگانه  ،با جسارت فروتنانه و اعتماد خرسندانه،
با اطمينان شنيده و مورد محبت قرار داده شده باشيم.
٥٨٣ـ چطور ممکن است خدا را "پدر" خطاب کنيم؟
ما می توانيم خدا را "پدر" بخوانيم چون او بواسطه ی پسرش که انسان
شد برای ما ظاهر شده است و چون روح او ،او را به ما ميشناساند.
نيايش ،پدر ،به ما اجازه می دهد که ما را با حس حيرت انگيزجديدی
وارد رمز و راز خود بکند وتمايل م ا را در رفتار فرزند گا نه ترغيب
و بيدار نمايد .وقتی که ما دعای خداوند را می خوانيم ،بنابر اين ما
متوجه ميشويم فرزندان پدر در پسر هستيم.
٥٨٤ـ چرا ما می گوييم پدر "ما" ؟
"ما" بيانگر ارتباط کامﻼ جديد با خدا است .وقتی که برای پدر دعا می
کنيم ،او را با پسر و روح القدس ستايش کرده و جﻼل می بخشيم .در
مسيح جماعت "او" هستيم و او خدای "ما" از اﻻن تا ابد ميگوييم پدر »
ما« زيرا کليسای مسيح اتحاد جماعت کثيری از برادران و خواهرا نی
است که دارای " يک دل و يک جان " هستند" )اعمال رسوﻻن باب  ٤آيه
.(٣٢
٥٨٥ـ ما با چه روح صميميت و همدلی در بشارت به خدا پدر "ما" دعا می کنيم؟
از آنجايی که پدر "ما" ميراث مشترک همه ی تعميد يافتگان است ،ما
احساس مبرم دعوت برای پيوستن به دعا با مسيح برای وحدت با رسوﻻن می
کنيم .دعا کردن به "پدر ما" دعا کردن با همه جماعت و برای همه
آنانی که خدای حقيقی را می شناسند و برای تجمع در اتحاد با
اوهستند.
٥٨٦ـ مفهوم عبارت " که در آسمانی " چيست؟
اين بيان کتاب مقدسی به معنی يک مکان )فضا( نيست ،بلکه به معنی
نحوه ای از وجود است :خدا ماورای تصور است و برتر از هر چيز .اين
اصطﻼح به جﻼل و عظمت و حضور او در قلوب اشخاص عادل اشاره دارد.
119

آسمان ،يا منزل پدر ،بنيان نهادن زيستگاه حقيقی ای که ما با اميد
بطرف آن در حالی که بروی زمين هستيم می رويم " .با مسيح در خدا
پنهانيم" )کتاب کولسيان باب  ٣آيه  ،(٣ما اکنون در اين زيستگاه
زندگی می کنيم.
درخواست هفتگانه
٥٨٧ـ اساس دعای خداوند چيست؟
محتوای آن شامل هفت درخواست از خدای پدر می باشد .سه درخواست اوليه
که الهی ترند ،خدا مرکزيت آن است ،که ما را برای جﻼلش فرا می
خواند؛ مشخصه ی محبت آن است که ابتدا به کسی که دوستش داريم .توصيه
اين در خواستها خصوصا اين است که چگونه بايد از او بخواهيم؛ تقديس
کردن نام او را ،آمدن ملکوت او ،و تحقق اراده او .چهار درخواست
ديگر از پدر ،مصائب ما را در معرض فيض او قرار می دهند ..آنها
خواستارتغذيه ما ،بخشش ما ،ما را از وسوسه ها بدور نگه دار ،و ما
را از شر رهايی بخشايد.
٥٨٨ـ مفهوم "نامت مقدس باد" چيست؟
تقديس نمودن نام خدا اذعان باﻻتر از همه بودن خدای مقدس در دعا
کردن است .در حقيقت ،خدا اسم مقدس خود را به موسی آشکار کرد و
خواست جماعتش خودرا وقف او سازند و همچون قوم مقدس در آنها ساکن
باشند.
٥٨٩ـ چگونه نام خدا ما و جهان را تقديس می کند؟
مقدس نمودن نام خدا ،کسی که ما به" قدوسيت" فرا می خواند ) اول
تسالونيکيان باب  ٤آيه  (٧آرزويی است که در راز تعميد به زندگی ما
جانی تازه ميدهد ..بعﻼوه ،خواسته شده که با زندگی و دعاهايمان آن
نام خدا بر هر انسان شناخته و خجسته باشد.
٥٩٠ـ کليسا چه در خواستی در دعا "ملکوت تو بيايد" می کند؟
کليسا برای آمدن نهايی ملکوت خدا به واسطه بازگشت مسيح در جﻼلش دعا
می کند .کليسا همچنين برای توسعه ملکوت خدا از حاﻻ به بعد از طريق
تقديس جماعت در روح و تعهد به خدمت در راه عدالت صلح در حفظ
نيکبختی جاودانی دعا می کند .اين درخواست طلب روح و عروس است :
"بيا ای عيسی ای خداوند" )کتاب مکاشفه باب  ٢٢آيه .(٢٠
٥٩١ـ چرا دعا می کنيم " روی زمين اراده تو چنانچه در آسمان است بيايد" ؟
خواست پدر است که" همه آدميان نجات يابند" )کتاب اول تيموتاوس باب
 ٢آيه  .(٤برای اين عيسی آمد که  :بطور کامل اراده خدا در نجات را
برآورد کند .ما به خدای پدر دعا می کنيم که خواست ما را با پسرش
مانند مريم باکره مقدس و قديسان متحد کند .ما می خواهيم اين نقشه
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محبت آميز بطور کامل در زمين محقق شود چنانچه در آسمان محقق است.
از طريق دعا قادريم " اراده خدا را" تشخيص دهيم )رساله به روميان
باب  ١٢آيه  (٢وبا "استواری انجام دهيم" )رساله به عبرانيان باب ١٠
آيه .( "٣٦
٥٩٢ـ معنی درخواست " نان روزانه ما را هر روز عطا کن" چيست؟
با اعتماد فرزندگانه از خدا
نمايد ,تصديق نيکو بودن خدا
توانايی در انجام اعمالی که
بخواهيم تا بر ميل به برطرف

می خواهيم غذای ضروری روزانه ما را عطا
فرای تمام خوبی ها می باشد .شفقت
عدالت و به اشتراک گذاشتن با ديگران را
نمودن نياز يکديگر پر بار شود.

 ٥٩٣ـ معنی دقيق درخواست کردن نزد مسيحيان چيست؟
از آنجايی که" زندگی انسان فقط بسته به نان نيست بلکه با هر کلمه
ای که خدا ميفرمايد" )انجيل متی باب  ٤آيه  ،(٤اين خواسته بطور
يکسان برای گرسنگی کﻼم خدا و برای جسم مسيح دريافت شده هنگام عشاء
ربانی دﻻلت می کند همچنين گرسنگی برای روح القدس است .درخواستمان
را با اعتماد کامل امروز "امروز خدا" که در عشاء ربانی که پيش بينی
ضيافت پادشاهی است که خواهد آمد .می طلبيم
٥٩٤ـ چرا ما می گوييم " گناهان ما را ببخش چنانچه ما نيز آنانی که در حق ما بدی کرده اند می بخشيم"؟
با طلب بخشش از خدای پدر  ،خود را در مقابل او گناهکار ميشناسيم.
در عين حال رحمت او را اعتراف می کنيم زيرا در آيين مقدس کليسايی و
در پسرش فديه خود يعنی آمرزش گناهان خويش را يافته ايم" )رساله به
کولسيان باب  ١آيه  .( ١٤درخواست ما هنگامی اجاب خواهد شد که ما به
نيز به نوبه خود ديگران را بخشيده باشيم.
٥٩٥ـ بخشيدن چطور امکان دارد؟
رحمت در قلبمان هنگامی نفوذ می کند که ما خودمان بياموزيم که چگونه
ببخشيم ـ حتی دشمنانمان را .و حال اينکه اگر بنظر برسد که برآورده
آن برای ما غير ممکن باشد ،قلبی که خود را به روح القدس تقديم کند
 ،همانند مسيح خواهد توانست  ،در نهايت محبتش عشق ورزد؛ و آن می
تواند جراحات را به ترحم باز گرداند وجريحه را به شفاعت تبديل
نمايد .بخشش شريک رحمت الهی و نقطه ی اوج دعای مسيحی است..
٥٩٦ـ مفهوم " ما را در وسوسه مياور" چيست؟
از خدای پدر می خواهيم ما را در قدرت وسوسه تنها نگذارد  .ما از
روح القدس می طلبيم تا به ما قدرت دهد که ميان آزمايش هايی که برای
رشد معنوی ضرورت دارند و وسوسه که به گناه و مرگ منجر ميشود ،تميز
دهيم .اين خواسته ما را در مسيح که با دعا بر وسوسه غلبه کرد متحد
می کند .آن درخواست مشوق بخشش هوشياری و پشتکار نهايی است.
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٥٩٧ـ چرا ما با خواستن " ما را از شر رهايی ده" خاتمه می دهيم؟
"شرير" نشانه شخص شيطان
عالم است" )کتاب مکاشفه
هميشه توسط مسيح شناخته
از دست شيطان وعملش رها
ثبات د ر انتظار بازگشت
رهايی خواهد داد.

است که مخالف خدا است و" فريب دهدن ی کل
باب  ١٢آيه  .(٩غلبه بر شيطان يک بار برای
شده است  .ما دعا می کنيم ،که خانواده بشری
گردد .ما همچنين عطيه ی ارزشمند صلح و فيض
مسيح را طلب ميکنيم که قطعا ما را از شرير

٥٩٨ـ معنی آمين نهايی چيست؟
" در خاتمه دعا ،می گوييد ،آمين ،بنابر اين شما با اين کلمه که
مفهوم ،اينطور باشد ،بدين قرار مضمون دعايی که خدا به ما آموخته
است با آمين ما تصديق ميشود) "..قديس سيريل اهل اورشليم Cyril of
(Jerusalem

122

