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MOTU PROPRİO

Katolik Kilsəsinin Katexizisinin qısa xülasəsinin 
(Kompendiumun) bəyənilməsi və nəşri münasibətilə çox 
hörmətli Kardinal, Patriarx, Arxiyepiskop, Yepiskop, 
Presviter, Dyakon qardaşlara və Allahın bütün Xalqına

II Vatikan Ümumdünya Məclisinin başa çatmasının 
iyirminci ildönümünə həsr olunmuş Yepiskoplar 
Sinodunun Fövqəladə Assambleyasının iştirakçılarının 
xahişi ilə Katolik Kilsəsinin Katexizisi üzərində işin 
başlanmasından iyirmi il keçir.
Mən 1992-ci ildə hörmətli və sevimli sələfim Papa II 
İohann Pavel tərəfindən bəyan edilmiş, Allahın Kilsəyə 
hədiyyə etdiyi Katexizis üçün Rəbbə sonsuz təşəkkür 
edirəm.
Bu hədiyyənin faydalı və qiymətli olması hər şeydən 
qabaq onun yepiskopluq tərəfindən müsbət və geniş 
şəkildə qəbul edilməsi ilə təsdiq olundu, bu da onlara ilk 
növbədə katolik təliminin tədrisi, xüsusilə də yerli 
katexizislərin yaradılması üçün düzgün və mötəbər bir 
mənbə verdi. Katexizisin əhəmiyyəti, həmçinin bütün 
Allah xalqının ona göstərdiyi iltifatlı və isti münasibətlə 
də təsdiq olundu və artıq tərcümə olunduğu əllidən çox 
dildə onu öyrənmək və qiymətləndirmək imkanı verdi.
Bu gün mən böyük sevinclə Katexizisin Qısa xülasəsini 
(Kompendiumunu) bəyənir və bəyan edirəm.
2002-ci ilin oktyabrında keçirilən Katexizatorların 
Beynəlxalq Konqresinin iştirakçılarının qızğın arzusu elə 
bu idi və onlar bununla bütün Kilsənin tələbatını 
səsləndirdilər. Mərhum Sələfim 2003-cü ilin fevralında bu
arzunu qəbul edərək bu nəşrin üzərində işi bir sıra 
ekspertlərin əməkdaşlığı ilə mən başda olmaqla yekdil 
Kardinallar Komissiyasına həvalə edərək onun 
hazırlanmasına sərəncam verdi. İş zamanı 
Kompendiumun layihəsini bütün Əlahəzrət Kardinallar və
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Yepiskop Konfranslarının Sədrləri öyrəndilər və onların 
əksəriyyəti onu iltifatla qəbul edib qiymətləndirdilər.
Mənim indi Ümumdünya Kilsəsinə təqdim etdiyim 
Kompendium Katolik Kilsəsinin Katexizisinin düzgün və 
dəqiq sintezidir. O, yığcam şəkildə Kilsə təliminin bütün 
əsas və fundamental ünsürlərini özündə cəmləşdirir və 
bununla da mənim sələfimin arzuladığı kimi həm 
imanlılar, həm də iman etməyənlər üçün bir baxışla 
katolik imanının bütün mənzərəsini əhatə etməkdə bir 
təlimat rolunu oynayır.
O, quruluş, məzmun və dil cəhətdən Katolik Kilsəsinin 
Katexizisini dəqiq əks etdirir və bu sintezin sayəsində 
onun daha geniş yayılmasına və dərindən öyrənilməsinə 
şərait yaradır.
Buna görə də mən Kompendiumu ilk növbədə bütün 
Kilsəyə və hər bir məsihçiyə təqdim edirəm ki, onlar 
bunun sayəsində üçüncü minillikdə dəyişməz və zəruri 
müjdəçilik və imanda tərbiyə öhdəliyinin həyata 
keçirilməsi işini yeni həvəslə davam etdirə bilsinlər; bu 
öhdəlik hər bir Kilsə icmasına, yaşından və millətindən 
asılı olmayaraq, hər bir Məsih imanlısına xas olmalıdır.
Bu Kompendium öz qısalığı, aydınlığı və bütövlüyü ilə 
həmçinin fikir ayrılığı, müxtəlif təlimlərin girdabında olan 
dünyada yaşayan və Allahın Öz Oğlunun Kilsəsinə təqdim
etdiyi Həyat və Həqiqət Yolu haqqında bilmək istəyən hər
bir kəsə müraciət edir.
Qoy bu mötəbər vəsaitin – Kompendiumun hər bir 
oxucusu ilk növbədə Məsihin Anası Müqəddəs Məryəmin 
və Kilsənin himayədarlığı sayəsində Allahın bəşəriyyətə 
göndərdiyi ən qiymətli Hədiyyənin tükənməz gözəlliyini, 
nadirliyini, aktuallığını dərindən öyrənsin və qəbul etsin; 
bu Hədiyyə Onun Vahid Oğlu, «Yol, Həqiqət və Həyat» 
(Yəh 14:6) olan İsa Məsihdir.
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28 iyun 2005-ci ildə, müqəddəs Petrus və Pavlosa həsr 
edilmiş Bayram axşamı ərəfəsində, mənim Pontifikliyimin
birinci ilində verilmişdir.

XVI Benedikt
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Feofan Kritli (1546). Məsih Pantokrator. İkona. Stavronikit
monastırı (Afon dağı).
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Məsih Pantokratorun (Hər şeyə Hakim) gözəllikdə nadir 
ikonası haqda Məzmurçunun sözlərini yada salır: “Bəşər 
övladlarının ən gözəli sənsən, dodaqlarından lətafətli 
sözlər tökülür” (Zəb 45:2).
Müq. İohann Xrizostom bu mədhi Rəbb İsaya aid edərək 
bunları yazırdı:
«Məsih ömrünün gənclik çağında idi, Ruhun gücündə və 
Onda ikiqat – mənəvi və cismani gözəllik nur saçırdı» 
(PG52,479).

İkona öz təsviri dili ilə ilk Ümumdünya Məclislərinin 
sintezini bildirir və həm İsanın insan təbiətinin gözəlliyini,
həm də Onun İlahi mahiyyətinin nurunu məharətlə ifadə 
edir.
Məsih üstdən tünd göy rəngdə əba ilə örtülmüş qırmızı 
köynək geyinmişdir. Bu rənglər Onun iki təbiətini yada 
salır, qızılı parıltı isə Kəlamın İlahi Simasına işarə edir. 
Məsihin sağ çiynindən Onun əbədi kahinliyinin rəmzi olan
qızıl yepitraxil tökülür. Əzəmətli və sakit sima sıx saç 
örtüyü və Çıx 3:14-də Allah Adının aşkar olunmasını 
xatırladan «YHV» (Var Olan) monoqramması yazılmış xaç 
şəkilli nimb ilə əhatə olunmuşdur.
Yuxarıda, ikonanın yan hissələrində iki anaqram var: 
məxsusi olaraq obrazın titulunu göstərən İC-XC («İisus» – 
«Xristos»).
Xilaskarın sağ əlinin baş və adsız barmağı bükülmüş və 
bir-birinə toxunur (vahid Simada Məsihin iki təbiətinə 
işarə); bu, tipik xeyir-dua vermək jestidir. Onun sol əli isə 
üç bağla, mirvari və qiymətli daşlarla bəzədilmiş İncil 
kitabını tutur. Allah Kəlamının rəmzi və sintezi olan İncil 
həmçinin Liturgiya əhəmiyyətinə malikdir, ona görə ki, 
Evxaristiya icra olunan zaman ondan bir parça oxunur, 
icradan əvvəlki vaxtda isə Məsihin Özünün Kəlamları 
söylənilir.
Naturalizmin və simvolizmin incə qarışığı olan bu surət 
seyrə və nümunə götürməyə dəvət edir. Bu gün də İsa 
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Öz Gəlini və Mistik Bədəni olan Kilsə vasitəsilə hər zaman
bəşəriyyətə xeyir-dua verir və insanın əsl həqiqət, səadət
və xilas kitabı olan Öz İncili ilə maarifləndirir.

386-cı ilin avqustunda Avqustin bağda gəzərkən onu «Al 
və oxu, al və oxu» (Etiraf, 8, 12, 29), deyə çağıran bir səs
eşitdi. Kilsə katexizisinin tədris etdiyi İsa İncilinin sintezi 
olan Katolik Kilsəsinin Katexizisinin Kompendiumu 
həqiqət kitabını açmağa, oxumağa və hətta Yezekel 
peyğəmbər kimi onu «yeməyə» (müqayisə: Yez 3:1-4) 
dəvət edir.
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Giriş

1. 11 oktyabr 1992-ci ildə Papa II İohann Pavel 
Katolik Kilsəsinin Katexizisini «imanın canlı mənbələrini 
yenidən katexizisləşdirmək üçün nümunəvi mətn»1 kimi 
təqdim edərək onu bütün dünyanın imanlılarına verdi, 
bununla da II Vatikan Məclisinin (1962-1965) 
başlanmasından otuz il sonra, 1985-ci ildə Yepiskoplar 
Sinodunun Fövqəladə Assambleyasında səsləndirilən 
iman və əxlaq məsələləri barədə bütün katolik təliminin 
Kompendiumunu tərtib etmək xahişi uğurla yerinə 
yetirildi.
Beş ildən sonra, 15 avqust 1997-ci ildə Ali Pontifik Katolik
Kilsəsinin tipik nəşrini (editio typica) təqdim edərək bu 
işin əsas əhəmiyyətini bu sözlərlə ifadə etdi: «Kilsənin 
şəhadət etdiyi, ibadət zamanı icra etdiyi, gündən-günə 
onun həyatını və duasını təşkil edən şeyləri hər bir 
insanın bilməsi üçün katolik təliminin tam və bütöv 
ifadəsini özündə əks etdirmək».

2. Katexizisin daha da yüksək qiymətləndirilməsi 
üçün II İohann Pavel 2002-ci ildə Katexizatorların 
Beynəlxalq Konqresində səsləndirilən xahişi nəzərə 
alaraq, İman Təlimi Konqreqasiyası prefekti kardinal 
Yozef Ratsinger başda olmaqla Xüsusi Komissiyanı çağırdı
və həmin iman həqiqətlərinin daha yığcam ifadəsini 
özündə birləşdirən Katolik Kilsəsinin Katexizisinin Qısa 
xülasəsini (Kompendium) hazırlamağı həvalə etdi. İki illik 
iş ərzində Kompendiumun layihəsi hazırlandı, 
məsləhətləşmələr üçün kardinallara və Yepiskop 
Konfranslarının sədrlərinə göndərildi. Bütövlükdə layihə 
rəy verən şəxslərin əksəriyyətinin rəğbətli qiymətini 
qazandı. Buna görə də komissiya həmin layihənin 
nəzərdən keçirilməsinə başladı və onun daha da 

1 II İohann Pavel. Həv.Konst.Fidei depositum, 12 oktyabr 1992, 1.
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yaxşılaşdırılması üçün alınan təklifləri nəzərə alaraq son 
mətni hazırladı.

3. Kompendium üç prinsipial xüsusiyyətə malikdir: 
Katolik Kilsəsinin Katexizisindən ciddi asılılıq; mətnin sual
və cavablardan təşkil olunması; katexizdə təsvirlərdən 
istifadə olunması.
Hər şeydən əvvəl, Kompendium müstəqil deyil və heç bir
ölçüdə Katolik Kilsəsinin Katexizisini əvəz etmir; əksinə, 
Kompendium həm Katexizisin paraqraflarının nömrələrini
dəqiq göstərməklə, həm də onun quruluşunu, inkişafını 
və məzmununu daim xatırlatmaqla ona istinad edir. 
Kompendiumun məqsədi hər cəhətdən müdrikliyinin və 
ruhaniliyinin ifadə gücünə görə müasir Kilsə Katexizisinin
bazisi olaraq qalan Katexizisə yenidən maraq və sevgi 
oyatmaqdır.

Kompendium da Katexizis kimi Məsih həyatının təməl 
qaydalarına uyğun olaraq dörd hissəyə bölünmüşdür.

«İmanın şəhadəti» başlıqlı birinci hissə “lex credendi”nin 
vacib sintezini, yəni Katolik Kilsəsinin şəhadət etdiyi 
imanı özündə birləşdirir və məsihçi yığıncaqlarında daim 
bəyan edilən imanın əsas həqiqətlərini canlı yaddaşlarda 
saxlayan Nikeya-Konstantinopol iman rəmzinin əlavə 
olunduğu Həvari iman rəmzi ilə bitir.

«Məsihçi ayininin icra edilməsi» başlıqlı ikinci hissə “lex 
cebebrandi” ünsürlərindən ibarətdir. Həqiqətən, İncilin 
bəyan olunması daha çox öz cavabını gizli və sirli ayin 
həyatında tapır. Onda sadiq imanlılar öz 
mövcudluqlarının hər anında xilas verən Pasxa sirrinin 
təsirini hiss edir və bu barədə şəhadət edirlər: bu sirr 
vasitəsilə Məsih bizi satınalma işini icra etdi.
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«Məsihdə həyat» başlıqlı üçüncü hissə “lex vivendi”ni, 
yəni vəftiz olunanların ayinlərdə qeyd olunan şəhadət 
etdikləri imana sədaqəti davranışda və əxlaqi 
məsələlərdə nümayiş etdirməsi vəzifəsini yada salır. Axı 
Məsihə sadiq olanlar özlərini Müqəddəs Ruhun 
mərhəmətində Atanın övladı olmaq şərəfinə səsləyən 
əməlləri icra etməyə dəvət olunmuşlar.

«Məsihçi duası» başlıqlı dördüncü hissə «lex orandi»nin, 
yəni dua həyatının sintezini təklif edir. Dua edən insanın 
kamil bir surəti olan İsanın nümunəsinə görə məsihçi 
duada Allahla söhbətə dəvət olunmuşdur və İsanın 
Özünün bizə öyrətdiyi «Ey göylərdə olan Atamız» duası 
bunun ən üstün nümunəsidir.

4. Kompendiumun ikinci xüsusiyyəti – onun sual və 
cavablardan ibarət olan qədim ədəbi janr - katexezanı 
davam etdirən dialoq formasında olmasıdır. Burada 
söhbət oxucunu dialoqa cəlb edən və iman həqiqətlərinin
hər zaman yeni cəhətlərini açmağa dəvət edən ardıcıl 
sual sekvensiyaları vasitəsilə müəllim və şagirdin ideal 
dialoqunu canlandırmaqdan gedir. Dialoq forması 
həmçinin vacib olanları qeyd etməklə mətni müəyyən 
qədər ixtisar etməyə kömək edir və bu da öz növbəsində
məzmunun dərk olunmasına və lazım gəldikdə yadda 
saxlanılmasına yardım edir.

5. Üçüncü xüsusiyyət Kompendiumu tam bir şəkildə 
birləşdirən bəzi təsvirlərin mövcudluğu ilə xarakterizə 
olunur. Onlar məsihçi ikonoqrafiyasının zəngin irsindən 
götürülmüşdür. Əsrlər boyunca davam edən Kilsə 
ənənəsindən bilirik ki, surət də həmçinin İncilin vəzi 
deməkdir. Bütün dövrlərdə sənətkarlar Məsihə sadiq 
olanları heyrətə gətirərək xilas sirrinin əhəmiyyətli 
hadisələrini rənglərin möhtəşəmliyində və gözəlliyin 
kamil surətində nümayiş etdirməklə seyr üçün təqdim 
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etmişlər. Təsvir sənətinə aid müasir mədəniyyətdə 
həmişəkindən daha da artıq görünür ki, müqəddəs surət 
sözdən də artıq şey ifadə edə bilər, çünki ona xas olan 
əlaqə dinamikliyi və İncil xəbərinin ötürülməsi daha 
səmərəlidir.

6. II Vatikan Məclisinin başa çatmasından qırx il sonra
və Evxaristiya ilində Kompendium hər yaşda və mövqedə
olan Məsih imanlılarının həqiqətə olan ehtiyaclarını, 
həmçinin imanlı olmayan, amma həqiqət və ədalətə 
susayan digərlərinin də tələbatlarını ödəmək üçün yeni 
bir vasitə ola bilər. Kompendium Ümumdünya Kilsəsinin 
sütunları olan və qədim dünyada görkəmli İncil vaizləri 
olan müqəddəs həvarilər Petrus və Pavlosun bayram 
ayinində bəyan ediləcək. Bu həvarilər haqqında 
danışdıqları şeyləri öz gözləri ilə görmüşdülər və Məsih 
həqiqəti barədə öz şəhidliklərinə qədər şəhadət etdilər. 
Gəlin biz də missionerlik həvəsində onlardan nümunə 
götürək və duada Rəbdən xahiş edək ki, qoy Kilsə imanın
ilk müjdəçiliyini qəbul etdiyi həvarilərin təliminə həmişə 
sadiq qalsın.

20 mart 2005-ci il
İsanın Yerusəlimə təntənəli girişi bayram edilən Rəbbin 
günü

Kardinal Yozef Ratsinger
Xüsusi Komissiyanın sədri
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Centile da Fabriano (1423) Müdriklərin səcdə etməsi.
Uffici qalereyası, Florensiya (İtaliya)
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Bu gözəl sənət əsəri İsanın bütün xalqlara zühur 
etməsinin rəmzi olan müdriklərin səcdə etməsi (bax Mat 
2:1-12) səhnəsini təsvir edir. Allahın təcəssümü yalnız 
Məryəmin,Yusifin, qadınların, çobanların, sadə İsrail 
xalqının deyil, həmçinin yeni doğulmuş Xilaskara səcdə 
etmək və Ona öz hədiyyələrini təqdim etmək üçün 
Şərqdən gələn yadellilərin də imanının hədiyyəsi idi.

“Evə girib Körpəni anası Məryəmlə birlikdə gördülər və 
yerə qapanaraq Ona səcdə qıldılar. Xəzinələrini açıb Ona 
hədiyyələri – qızıl, kündür və mirranı təqdim etdilər” (Mat
2:11).

Müdriklər imana dəvət edilmiş xalqların nübarıdır, o 
insanların nümayəndələridirlər ki, İsaya boş əllə deyil, öz 
torpaqlarının və doğma mədəniyyətlərinin nemətləri ilə 
yaxınlaşırlar.
İsanın Müjdəsi bütün bəşəriyyət üçün xilas sözüdür.  

Müq. Böyük Lev deyirdi:
“Üç nəfər müdriklərin təmsil etdiyi bütün xalqlar Kainatı 
Yaradana ibadət etsinlər və Allah təkcə Yəhudeyada 
deyil, bütün yer üzündə tanınsın, çünki bütün İsraildə 
Onun adı təriflidir (müqayisə: Zəb.76:1)” (Allahın zühuru 
– Epifaniya Bayramı günü keçirilən söhbət).

Kompendiumun birinci hissəsi Allahla insanın görüşünü 
və imanının cavabını əks etdirir; bu cavabı Kilsə bütün 
insanların adından Allah Oğlunun fidyə olan (satınalınma)
Təcəssümünün və Onun Allah kimi zühur etməsinin 
əvəzində verir.
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BİRİNCİ HİSSƏ

İMANIN ŞƏHADƏTİ
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Birinci bölmə
«Mən iman edirəm» – «Biz iman edirik»

Sovinyadan olan Müqəddəs Kitab. Yaradılışın altı günü.
Miniatür, Bələdiyyə kitabxanası, Mulen (Fransa).
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Bu miniatürdə ulu valideynlərimizin yoldan çıxmasına 
qədər yaradılışın altı günü göstərilir (bax Yar 1-3).

“Ya Rəbb, əməllərin çoxdur!
Hər birini müdrikliklə etmisən,
Yaratdıqların yer üzünü doldurub.
Böyük, dərin dənizlərin var,
Orada da saysız məxluqlar –
Həm kiçik, həm də böyük canlılar qaynaşar.
Oradan gəmilər keçir,
Yaratdığın Livyatan sularda oynayır.
Bunların hamısı gözləyir ki, Sən
Vaxtlı-vaxtında onları yemləyəsən.
Sən yem verərkən onlar yem yığırlar,
Açıq əlinin nemətindən doyurlar...
Günahkarlar yer üzündən silinsinlər,
Pis adamlar yox olsunlar!
Rəbbə alqış et, ey könlüm!
Rəbbə həmd edin!” (Zəb 104:24-28, 35)

Pasxa Axşamı Rəbbi daha böyük iş – bəşəriyyəti və 
kainatı satın aldığına görə izzətləndirir.

“Hər şeyə Qadir, əbədi Allah, 
Bütün işlərində Sən böyüksən
Satın aldığın insanlarına
Dərk etmə qabiliyyətini ver, 
Onlar bilsinlər ki, Məsihin qurbanı
Dünyanın yaranmasından kiçik iş deyil”.
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1. Allahın insan barədə niyyəti nədən 
ibarətdir?  
1-25
Allah Özlüyündə sonsuz dərəcədə Kamil və Xeyirxah 
olaraq Öz saf xeyirxah niyyəti və Öz azad iradəsi ilə 
insanı yaratdı ki, o, Allahın bəxtiyarlıqla dolu həyatında 
iştirak etsin. Müvafiq vaxt gələndə Ata Allah Öz Oğlunu 
günaha batmış insanların Satınalanı və Xilaskarı kimi 
göndərdi və onları Öz Kilsəsinə çağırdı, Müqəddəs Ruhun 
təsiri ilə onları oğulluğa qəbul edərək Öz əbədi 
bəxtiyarlığının varisi etdi.

Birinci fəsil
İNSAN ALLAHI QƏBUL ETMƏYƏ QABİLDİR

«Ya Rəbb, Sən əzəmətlisən və hər cəhətdən tərifə 
layiqsən… Sən bizi Özün üçün yaratdın və ürəyimiz 
Səndə rahatlanmayınca sakit olmayacaq» (Müq. 
Avqustin).

2. Nə üçün insanın ürəyi Allaha təşnədir? 
27-30
44-45
Allahın Özü insanı Öz surətinə görə yaradaraq ürəyinə 
Onu görmək həvəsini həkk etdi. Hərçənd ki insan bu 
arzunu mütəmadi olaraq dərk etmir, Allah onu Özünə 
cəlb etməkdən əl çəkmir; O bunu edir ki, insan yaşasın 
və yorulmadan axtardığı həqiqətin və xoşbəxtliyin 
bütövlüyünü Onda tapsın. Bu səbəbdən də insan 
təbiətinə və vəzifəsinə görə Allahla ünsiyyətə girməyə 
qabil olan ruhani bir varlıqdır. Allahla bu dərin və həyati 
əlaqə insan üçün öz gizli fəzilətlərinə yol açır.
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3. Allahı yalnız şüurun ziyasında dərk etmək 
mümkündürmü?
31-36
46-47
Yaradılışı, yəni maddi dünyanı və insan şəxsiyyətini çıxış 
nöqtəsi kimi götürərək insan yalnız təbii şüurun 
ziyasında Allahı müəyyən qədər Kainatın başlanğıcı və 
axırı, ali fəzilət, həqiqət və sonsuz gözəllik kimi dərk edə 
bilər.

4. Allahın sirrini dərk etmək üçün şüurun ziyası
kifayətdirmi?
37-38
Yalnız şüurun ziyası ilə Allahı dərk etmək istəyən insan 
çoxlu çətinliklə rastlaşır. Bundan əlavə, o öz gücü ilə İlahi
sirrin dərinliklərinə nüfuz edə bilmir. Buna görə də Allah 
məsləhət bildi ki, onu Öz Vəhyi ilə maarifləndirsin; bu 
yalnız insan düşüncəsindən üstün olan həqiqətlərə deyil, 
həm də öz-özlüyündə düşüncəyə açıq olsa da hamı 
tərəfindən asan, tam əminliklə və yanılma ilə 
qarışmadan dərk oluna bilinməyən dini və əxlaqi 
həqiqətlərə aiddir.

5. Allah barədə necə danışmaq olar?
39-43
48-49
Allah barədə bütün insanlara və bütün insanlarla 
danışmaq olar. İnsanın və başqa məxluqların çoxlu sayda
məziyyətləri, çox məhdud da olsa, Allahın sonsuz 
kamilliyini əks etdirirlər. Amma hər halda biz daim öz 
dilimizi bütün obrazlı, qeyri-kamil ifadələrdən 
təmizləyərək onu mükəmməlləşdirməliyik və bunu yaxşı 
anlamalıyıq ki, biz heç vaxt tam ölçüdə Allahın sonsuz 
sirrini ifadə edə bilməyəcəyik.
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İkinci fəsil
ALLAH İNSANIN GÖRÜŞÜNƏ GEDİR

İlahi Vəhy

6. Allah insana nəyi aşkar edir?
50-53
68-69
Allah Öz Xeyirxahlığına və Müdrikliyinə görə Özünü 
insana aşkar edir. O, hadisələrdə və sözlərdə Özünü və 
əvvəlcədən əbədi olaraq Məsihdə insanın xeyri üçün 
müəyyən edilmiş Öz mərhəmətinin Niyyətini aşkar edir. 
Bu niyyət Müqəddəs Ruhun lütfü sayəsində bütün 
insanları Allahın Vahid Oğlunda oğulluğa qəbul edilmiş 
övladlar kimi İlahi həyatın iştirakçısı etməkdən ibarətdir.

7. İlahi Vəhyin ilk mərhələləri nədən ibarətdir?
54-58
70-71
Allah lap əvvəldən Özünü əcdadlarımız olan Adəm və 
Həvvaya aşkar edir və onları Özü ilə sıx ünsiyyətə dəvət 
edir. Onların günaha batmasından sonra Allah Vəhyi 
kəsmir, əksinə, onların nəsillərinə xilas vəd edir. 
Daşqından sonra O, Nuhun vasitəsilə Özü və bütün canlı 
varlıqlar arasında əhd qoyur.

8. İlahi Vəhyin sonrakı mərhələləri hansılardır?
59-64
72
Allah İbrahimi «çoxlu millətin atası» (Yar 17:5) etmək 
üçün çağıraraq Yer üzündən onu seçir və onun vasitəsilə 
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«yer üzünün bütün tayfaları»na (Yar 12:3) xeyir-dua 
verməyi vəd edir. İbrahimin nəsli əcdadlara verilmiş 
əhdin qoruyucuları olacaq. Allah İsraili Öz seçdiyi xalqı 
etdi: onu Misir əsarətindən xilas edərək onunla Sina 
dağında Əhd bağlayır və Musa vasitəsilə ona Öz 
Qanununu verir. Peyğəmbərlər xalqın tam satın alındığını
və yeni, əbədi Əhddə bütün xalqlara şamil ediləcək xilası
bəyan edirlər. İsrail xalqından, padşah Davudun 
qəbiləsindən Xilaskar İsa doğulacaq.

9. Tam və son İlahi Vəhy nədən ibarətdir?
65-66
73
Bu, Allahın Zahir olmuş Kəlamında, Vəhyin Vasitəçisi və 
Kamilliyi olan İsa Məsihdə həyata keçdi. O – Allahın Vahid
Oğlu, Atanın kamil və son Kəlamıdır. Bu Kəlamın 
Təcəssümü ilə və Müqəddəs Ruh bəxşişinin verilməsi ilə 
Vəhy artıq başa çatdı, lakin əsrlər boyu məsihçi imanı 
hələ də onun məzmununun dərinliklərinə nüfuz etməkdə 
davam edir.

«Allah bizə yeganə və müstəsna Kəlamı olan Öz Oğlunu 
verdi, bununla da hər şeyi birdəfəlik yeganə Kəlamında 
söylədi və artıq daha ətraflı söyləyəcək bir şey qalmadı» 
(Müq. İohann Çarmıxlı).

10. Fərdi vəhylər hansı əhəmiyyətə malikdir?
67
İman əmanətinə mənsub olmayaraq, onlar bizi sabit 
tərzdə Məsihə doğru apardıqları təqdirdə bizə imanda 
yaşamağa kömək edə bilərlər. Kilsə müəllimliyi bu cür 
fərdi vəhyləri öyrənməlidir; o, sonu Məsih olan Vəhydən 
üstün olmaq yaxud da onu düzəltmək iddiasında olan 
vəhyi qəbul edə bilməz.

İlahi Vəhyin ötürülməsi
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11. İlahi Vəhy nə üçün və necə ötürülür?
74
Allah “bütün insanların xilas olub həqiqəti dərk etməsini 
istəyir» (1Tim 2:4), yəni İsa Məsihi dərk etməklərini 
arzulayır. Deməli, Məsihin bütün xalqlara bəyan edilməsi 
zəruridir, necə ki O «gedin, bütün millətləri Mənim 
şagirdim edin» (Mat 28:19) deyə hökm etdi. Həvari 
Rəvayətlərində də elə bu reallaşdırılır.

12. Həvari Rəvayəti (Ənənə) nədir?
75-79,
83,
96, 98
Həvari Rəvayəti (Ənənə) məsihçiliyin lap əvvəlindən icra 
olunan Məsih müjdəsinin vəz, şəhadət, qərarlar, ayin, 
Allahdan ilhamlanan yazılar vasitəsilə ötürülməsidir. 
Həvarilər Məsihdən aldıqları və Müqəddəs Ruhdan qəbul 
etdikləri şeyləri varislərinə, yepiskoplara, onların vasitəsi 
ilə də dövrün sonuna qədər bütün nəsillərə ötürmüşlər.

13. Həvari Rəvayəti necə həyata keçirilir?
76
Həvari Rəvayəti iki yolla həyata keçirilir: Allah Kəlamının 
canlı ötürülməsi (həmçinin sadəcə, Rəvayət yaxud 
Ənənə adlandırılır) və yazılı şəkildə xilasın məxsusi 
bəyanı olan Müqəddəs Yazı.

14. Rəvayət və Müqəddəs Yazı bir-biri ilə necə 
bağlıdır?
80-82
97
Müqəddəs Rəvayət və Müqəddəs Yazı bir-biri ilə qarşılıqlı 
və sıx şəkildə bağlıdır. Hər ikisi Kilsəyə bəhrəli Məsih 
sirrinin hüzurunu bəxş edir və öz başlanğıcını eyni İlahi 
mənbədən götürür: onlar Kilsənin bütün aşkar 
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həqiqətlərdən öz inamını aldığı vahid iman əmanətini 
təşkil edirlər.

15. İman əmanəti kimə verilmişdir?
84, 91
94, 99
İman əmanəti həvarilər tərəfindən bütövlükdə bütün 
Kilsəyə verilmişdir. Allah xalqının hamısı Müqəddəs 
Ruhun dəstəyi ilə və Kilsənin Müəllimliyinin 
istiqamətləndirilməsi ilə fövqəltəbii iman hissi vasitəsilə 
İlahi Vəhyi qəbul edir və onu daha da dərindən anlayır, 
öz həyatında daha da kamil şəkildə tətbiq edir.

16.    İman əmanətini əslində olduğu kimi kim 
şərh etməlidir?
85-90
100
İman əmanətini əslində olduğu kimi yalnız canlı Kilsə 
Müəllimliyi, yəni Petrusun Varisi, Roma Yepiskopu və 
onunla vəhdətdə olan yepiskoplar şərh etməlidir. Allah 
Kəlamına xidmətdə möhkəm həqiqət ruhuna malik olan 
Müəllimlik İlahi Vəhyin tərkibindəki həqiqətlərin ifadəsi 
olan ehkamları müəyyən etməlidir. Bu səlahiyyət 
həmçinin Vəhylə aşkar şəkildə bağlı olan həqiqətlərə də 
aiddir.

17.    Yazı, Rəvayət və Müəllimlik öz aralarında 
bir-biri ilə necə bağlıdır?
95
Onlar bir-biri ilə elə sıx bağlıdır ki, biri digəri olmadan 
mövcud ola bilməz. Müqəddəs Ruhun fəaliyyəti altında 
onların hamısı birlikdə və hər biri özünə görə insanların 
xilasına təsirli şəkildə xidmət edir.

Müqəddəs Yazı
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18. Müqəddəs Yazı nə üçün həqiqəti öyrədir?
105-108
135-136
Allahın Özü Müqəddəs Yazının müəllifidir. Buna görə də o,
Allahdan ilhamlanmış adlanır və xilasımız üçün zəruri 
olan həqiqətləri səhvsiz öyrədir. Müqəddəs Ruh, 
həqiqətən də, insanları – Onun bizə öyrətmək istədiyi hər
şeyi yazıya alan müəllifləri ilhamlandırmışdır. Lakin 
məsihçi imanı «kitab dini» deyil, Allah Kəlamının dinidir 
və «yalnız yazılan və lal söz olmayıb, əksinə, zahir olan 
və canlı Kəlamdır» (müq. Bernard Klervoslu).

19. Müqəddəs Yazını necə oxumaq lazımdır?
109-119
137
Müqəddəs Yazını Müqəddəs Ruhun yardımı ilə, Kilsə 
Müəllimliyinin rəhbərliyi altında üç meyara görə oxumaq 
və şərh etmək lazımdır: 1) Bütün Yazının məzmununa və 
birliyinə diqqət yetirilməsi; 2) Yazının canlı Kilsə 
Rəvayətində oxunması; 3) İmanın həmahəngliyinə, yəni 
iman həqiqətlərinin öz aralarında əlaqəsinə diqqət 
yetirilməsi.

20. Yazı kanonu nədir?
120 
138
Yazı kanonu – Həvari Rəvayətinin Kilsəyə tanımağı icazə 
verdiyi müqəddəs kitabların tam siyahısıdır. Kanon 
Əhdi-Ətiqin 46, Əhdi-Cədidin isə 27 kitabını özündə 
birləşdirir.

21. Əhdi-Ətiq məsihçilər üçün hansı əhəmiyyətə
malikdir?
121-123 
Məsihçilər Əhdi-Ətiqə həqiqi Allah Kəlamı kimi ehtiram 
göstərirlər: onun bütün kitabları Allahdan ilhamlanmışdır 
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və dəyişməz dəyərini saxlayır. Onlar Allahın xilas edən 
məhəbbətinin tərbiyəvi himayəsinə şəhadət edir. Onlar 
ilk növbədə Kainatın Xilaskarı olan Məsihin zühurunu 
hazırlamaq üçün yazılmışdır.

22. Əhdi-Cədid məsihçilər üçün hansı 
əhəmiyyətə malikdir?
124-127 
139
Əsas Şəxsiyyəti İsa Məsih olan Əhdi-Cədid bizə İlahi 
Vəhyin son həqiqətini öyrədir. Onda olan dörd İncil – 
Matta, Mark, Luka və Yəhya İncili İsanın həyat və təlimi 
barədə birinci dərəcəli şəhadət olmaqla bütün Müqəddəs
Yazının məğzini təşkil edir və Kilsədə nadir mövqe tutur.

23. Əhdi-Ətiqin və Əhdi-Cədidin vəhdəti nədən 
ibarətdir?
128-130 
140
Yazı vahidlik təşkil edir, çünki Allah Kəlamı vahiddir. 
Allahın xilas niyyəti birdir, hər iki Əhd eyni dərəcədə 
Allahdan ilhamlanmışdır. Əhdi-Ətiq Əhdi-Cədidə 
hazırlıqdır, Əhdi-Cədid isə Əhdi-Ətiqin həyata keçməsini 
başa çatdırır: onlar bir-birlərinə aydınlıq gətirirlər.

24. Kilsə həyatında Müqəddəs Yazının rolu 
nədən ibarətdir?
131-133 
141-142
Müqəddəs Yazı Kilsə həyatını ruhlandırır və 
möhkəmləndirir. Onun övladları üçün Yazı – iman qalası, 
ruhani həyatın qidası, mənbəyi, ilahiyyatın və rəhbər 
vəzinin ürəyidir. Zəburçu «Sözün hər addımım üçün 
çıraqdır, yollarıma işıqdır» deyir (Zəb 119:105). Buna 
görə də Kilsə Müqəddəs Yazını tez-tez oxumağa çağırır, 
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çünki «Yazını bilməmək Məsihi tanımamaq deməkdir» 
(müq. Yeronim). 

Üçüncü fəsil
İNSANIN ALLAHA CAVABI

İman edirəm

25. İnsan Özünü aşkar edən Allaha necə cavab 
verir?
142-143
İlahi lütflə dəstəklənən insan iman itaəti ilə cavab verir, 
yəni kamil Həqiqət olan Allah tərəfindən dəstəklənərək 
özünü tamamilə Onun ixtiyarına verir və Onun həqiqətini
qəbul edir.

26. Müqəddəs Yazıda kim iman itaətinin baş 
şahididir?
144-149
Belə şahidlər çoxdur, amma ikisi xüsusilə fərqlənir: 
sınağa məruz qalıb «Allaha iman edən» (Rom 4:3), Onun 
çağırışına həmişə qulaq asan, buna görə də «bütün 
imanlıların atası» olan İbrahim və bütün həyatı boyu 
iman itaətini kamil bir tərzdə həyata keçirən Bakirə  
Məryəm: «Fiat mihi secundum Verbum tuum – qoy mənə 
Sənin dediyin kimi olsun» (Luka 1:38).
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27. İnsan üçün Allaha iman nə deməkdir?
150-152 
176-178
Bu, Allaha etibar edərək və Onun aşkar etdiyi bütün 
həqiqətləri mütləq şəkildə qəbul edərək Allahın Özünə 
bağlanmaq deməkdir, çünki Allah Həqiqətin Özüdür. Bu, 
üç Simada Vahid olan Allaha – Ata, Oğul və Müqəddəs 
Ruha iman etmək deməkdir.

28. İmanın əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?
153-165
179-180
183-184 
İman həlimliklə istəyən hər kəsə mümkün olan Allahın 
təmənnasız bəxşişidir; bu, xilas üçün zəruri olan 
fövqəltəbii fəzilətdir. İman aktı insan əməlidir, yəni 
Allahın hərəkətə gətirdiyi insan iradəsinin hökmünə görə 
İlahi həqiqəti azad qəbul edən insan şüurunun əməlidir. 
Bundan əlavə, iman konkretdir, çünki Allah Kəlamına 
əsaslanır və «məhəbbətlə» fəaliyyətdədir; iman daim 
Allah Kəlamına itaət və dua sayəsində artır. Artıq indi o 
bizə səmavi sevinci dadmaq imkanı verir.

29. Nə üçün iman və bilik bir-birinə zidd deyil?
159
İman dərrakədən yüksəkdə dayansa da, imanla bilik 
arasında heç zaman ziddiyyət ola bilməz, çünki iman da, 
bilik də öz başlanğıcını Allahdan götürür. Məhz Allah 
insana həm dərrakə ziyasını, həm də imanı bəxş edir. 
«İman et ki, dərk edəsən, dərk et ki, iman edəsən» (müq.
Avqustin).

Biz iman edirik

30. Nə üçün iman şəxsi əməl olmaqla yanaşı, 
eyni zamanda Kilsə əməlidir?
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166-169
181
İman – şəxsi əməldir, çünki ürəyini Allaha açan insanın 
azad cavabıdır. Lakin eyni zamanda o, Kilsə əməlidir və 
«biz iman edirik» iqrarı ilə ifadə olunur. Həqiqətən də, 
məhz Kilsə iman edir: bununla da Müqəddəs Ruhun lütfü 
sayəsində o hər məsihçinin imanına şərait yaradır, onu 
törədir və qidalandırır. Buna görə də Kilsə – Ana və 
Tərbiyəçidir.
«Kimə ki Kilsə Ana deyil, Allah da Ata deyil» (müq. 
Kiprian Karfagenli).

31. İmanın ifadəsi nə üçün vacibdir?
170-171
İmanın ifadəsi vacibdir, çünki iman həqiqətini ifadə 
etmək, mənimsəmək, ayinlərdə icra etmək və ümumi 
dildən istifadə edərək bu həqiqətləri başqa insanlarla 
bölüşmək imkanı verir. 

32. «Kilsənin imanı vahiddir» bəyanatı nə 
deməkdir?
172-175 
182
Kilsə müxtəlif dildə, mədəniyyətdə və adətlərdə olan 
insanlardan ibarət olsa da, Vahid Rəbdən alınmış və 
vahid həvari Rəvayətinin ötürdüyü vahid imana 
yekdilliklə şəhadət edir. O, Vahid Allaha – Ata, Oğul və 
Müqəddəs Ruha şəhadət edir və yeganə xilas yolunu 
göstərir. Buna görə də biz yekdil ürəklə və yekdil qəlblə 
Allah Kəlamında – Yazıda yaxud Rəvayətdə olan və 
Kilsənin İlahi vəhy kimi təqdim etdiyi şeylərə iman edirik.
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İkinci bölmə
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Məsihçi imanının şəhadəti

Müq. Kliment bazilikası; Roma. Apsiddə mozaika. XII əsr.
(detal – Çarmıx: həyat ağacı). İrland dominikan keşişlərin

icazəsi ilə surəti çıxarılmışdır.
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Romanın Müq. Kliment bazilikasının qədim mozaikasında 
məsihçi imanının mərkəzi sirri olan Çarmıx təntənəsi 
mədh edilir. Biz gözəl çiçəklənmiş akant bitkisini görürük:
saplaqdan hər tərəfə güllərdən və bəhərlərdən ibarət 
çoxlu sayda zoğ uzanır. Bitkiyə həyat gücünü qurbanı 
vasitəsilə bəşəriyyəti və kosmosu yenidən yaradan 
Məsihin Çarmıxı verir. İsa əzabları və dirilməni birləşdirən
Öz ölümünün sirri ilə bəşəriyyəti Ata ilə barışdıraraq ona 
yenidən çiçəklənmək imkanı verən yeni Adəmdir.
Əzab çəkən Məsihin ətrafında on iki həvarinin rəmzi olan 
on iki ağ göyərçin var.
Çarmıxın ayaq tərəfində Məryəm və onun sevimli şagirdi 
Yəhya dayanıb.

“İsa anasını və onun yanında Öz sevimli şagirdinin 
dayandığını gördükdə anasına dedi: «Ey Qadın, bu sənin 
oğlundur!» Sonra isə şagirdə dedi: «Bu da sənin 
anandır!» Həmin andan sonra şagird onu öz evinə 
apardı” (Yəh 19:26-27).

Yuxarıda ölümə Pasxa sirri ilə qalib gəlmiş Oğluna şərəf 
tacı gətirən Atanın əli uzanır.
Bitkinin köklərinin yanında şər ilanı ilə vuruşan maral 
balası var. Dirilmə ağacının rəmzi olan o bitki də su 
çeşməsi fışqırır; bu çeşmə dörd İncilin rəmzi olan dörd 
kiçik çaya bölünür və onunla həyat suyunun selləri 
yanında təsvir olunan marallarla yanaşı imanlılar da öz 
susuzluğunu yatırır. Kilsə burada həqiqi həyat Ağacı olan 
İsanın canlandırdığı səmavi bağ kimi təsvir edilir.
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İMAN RƏMZİ

Həvari İman Rəmzi Symbolum Apostolicum
“İman edirəm. 
Yeri  və  göyü  yaradan

Külli-ixtiyar Ata Allaha 
ve  Onun  Yeganə  Oğlu,

Müqəddəs  Ruhdan
döllənmiş,  Bakirə
Məryəmdən  doğulmuş,
Ponti Pilatın hökmü altında
əzab  çəkmiş,  çarmıxa
çəkilmiş,  ölmüş və  dəfn
olunmuş,  ölülər  aləminə
enmiş, üçüncü gün dirilmiş,
göylərə  qalxmış,
külli-ixtiyar  Ata  Allahın
sağında  əyləşmiş,  oradan
diriləri və ölüləri mühakimə
etməyə  gələcək,  Rəbbimiz
İsa Məsihə iman edirəm.

Müqəddəs Ruha, 
Müqəddəs Ümumdünya 
Kilsəsinə, müqəddəslərin 
ünsiyyətinə, günahların 
bağışlanmasına, bədənin 
dirilməsinə, əbədi həyata 
iman edirəm. 

Amin. ” 

Credo in Deum Patrem 
omnipoténtem, 
Creatórem cæli et terræ, 
et in İesum Christum, 
Fíllium Eius únicum, 
Dóminum nostrum, qui 
conséptus est de Spíritu 
Sancto, 
natus est ex María Virgine,
passus sub Póntio Piláto, 
crucifixus, 
mórtuus et sepúltus, 
descéndit ad inferos, tértia 
die resurréxit a mórtuis, 
ascéndit ad cælos,
sedet ad déxtram Dei Patris
onmipoténtis, inde 
ventúrus est iudicáre vivos 
et mortuos.
Credo in Spíritum Sanctum,
sanctam Ecclésiam 
cathólicam,
sanctórum communiónem, 
remissiónem, peccatórum, 
carnis resurrectiónem, 
vitam ætérnam.

Amen.
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Nikeya-Konstantinopol 
İman Rəmzi

Symbolum Nicænum- 
Constantinopolitanum

İman  edirəm  –  bir  tək
Allaha inanıram.
Yerin və göyün, görünən və
görünməyən  bütün
varlığları  yaradan,
Külli-İxtiyar  Ata  Allaha
inanıram. 
Əzəldən  Atadan  dünyaya
gəlmiş,  Allahın  yeganə
Oğlu,  bir  tək  Rəbb  olan
Məsih İsaya inanıram. 
O,  Allahdan  Allah,  Nurdan
Nur, Həqiqi Allahdan Həqiqi
Allahdır. 
O,  doğulmuş,  lakin
yaradılmamışdır,  Ata  ilə
eynidir  və  her  şəy  onun
vəsitəsi ilə yaradılmışdır. 
Biz,  insanlara  görə və bizi
xilas etmək naminə göydən
enmiş,  Müqəddəs  Ruhun
qüdrətilə  Bakirə
Məryəmdən  Vücüd  alıb
insan olmuşdur. 
Pontius  Pilatus  vaxtında
bizim  üçün  acı  çəkərək
çarmıxa  çəkilmiş,  ölmüş,
dəfn  edilmiş  və Müqəddəs
Yazılara  görə  üç  gündən
sonra  dirilmişdir.  Göyə
çıxmış  və  Atanın  sağında
oturmaqdadır.

Credo in unum Deum,
Patrem onmipoténtem,
Factórem cæli et teræ,
Visibílium omnium et 
invisibílium.

İt in unum Dóminum İesum 
Christum, Fílium Dei 
unigénitum et ex Patre 
natum ante ónmia sæcula:
Deum de Deo, Lumen de 
Lúmine, Deum verum de 
Deo vero, Génitum, non 
factum,
consubstantiálem Patri:
per quem ónmia facta sunt;

Qui propter nos, hómines, 
et propter nostram salútem
descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu 
Sancto ex Maria Vírgine et 
homo factus est,
crucifixus étiam pro nobis 
sub Póntio Piláto, passus et
sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, 
secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum: sedet
ad déxteram Patris, et 
iterum ventúrus est cum 
glória,
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Diriləri və ölüləri mühakimə
etmək üçün təkrar gələcək
və  Onun  padşahlığı  heç
vaxt sona çatmayacaqdır. 
Peyğəmbərlər  vasitəsi  ilə
danışmış  olan  Ata  və
Oğuldan gələn, Ata və Oğul
ilə birlikdə sitayiş edilən və
ucaldılan,  həyatın  qaynağı
və Rəbb olan,
Müqəddəs Ruha inanıram. 
Və  Bir  olan,  Müqəddəs,
Ümum-dünya  (katolik)  və
Həvari Kilsəsinə inanıram. 
Günahların  əff  edilməsi
üçün  tək  bir  vəftizi  qəbul
edirəm, ölülərin dirilişini və
əbədi  həyatı  gözləyirəm.
Amin.

iudicáre vivos et mórtuos, 
cuius regni non erit finis.
Credo in Spiritum Sanctum,
Dóminum et Vivificántem,
qui ex Patre Filióque 
procédit,
qui cum Patri et Filio simul 
adorátur, et conglorificátur,
qui locútus est per 
Prophétas.

Et unam sanctam 
cathólicam et apostólicam 
Ecclésiam.

Confiteor unum Baptisma
In remissiónem 
peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem
mortuórum et vitam 
ventúri sæculi.
Amen.
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Birinci fəsil
ATA ALLAHA İMAN EDİRƏM

İman rəmzləri

33. İman rəmzləri nədir?
185-188 
192, 197
Həmçinin «iman iqrarları» yaxud «İman edirəm 
(Kredo)»adlanan qısaldılmış ifadələrdir, bunlar vasitəsilə 
Kilsə yaradıldığı dövrdən imanı imanlılar üçün ümumi 
olan normativ dillə ifadə edir və ötürürdü.

34. Ən qədim iman rəmzləri hansılardır?
189-191
Vəftiz Rəmzləri. Vəftiz «Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh adı 
ilə» (Mat 28:19) verildiyinə görə həmin anda iqrar edilən 
iman həqiqətləri onların Müqəddəs Üçlüyün Simalarına 
münasibətinə uyğun ifadə edilir.

35. Ən vacib iman rəmzləri hansılardır?
193-195
Bu, Roma Kilsəsinin qədim vəftiz rəmzi olan Həvari İman 
Rəmzi və ilk iki Ümumdünya Məclisinin Nikeya (325) və 
Konstantinopol (384) Məclislərinin səmərəsi olan 
Nikeya-Konstantinopol İman Rəmzidir; bu gün də o, Şərq 
və Qərbdəki bütün böyük Kilsələr üçün ümumi olaraq 
qalır.
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«İMAN EDİRƏM ALLAHA, HƏR ŞEYƏ QADİR ATAYA, 
YERİN VƏ GÖYÜN YARADICISINA».

36. Nə üçün iman iqrarı «İman edirəm Allaha» 
sözləri ilə başlayır?
198-199
Çünki «İman edirəm Allaha» ifadəsi ən vacibdir, insan və 
dünya haqqında, hər Ona iman edən kəsin bütün həyatı 
barədə digər həqiqətlərin hamısının mənbəyidir.

37. Nə üçün biz məhz yeganə Allahı iqrar edirik?
200-202
228
Çünki O, İsrail xalqına Özünü Yeganə olaraq göstərdi və 
dedi: «Dinlə, ey İsrail! Allahımız Rəbb yeganə Rəbdir» 
(Qan 6:4), «başqası yoxdur» (Yeş 45:22). İsa Özü də 
təsdiqlədi: «Allahımız Rəbb yeganə Rəbdir» (Mark 
12:29). İsaya olan iman iqrarı Allaha və Rəbb Müqəddəs 
Ruha olan iman iqrarı kimi yeganə olan Allah anlayışına 
heç bir ayrılıq gətirmir.

38. Allah Özünü bizə hansı adla izhar edir?
203-209 
230-231
Allah Özünü Musaya Canlı Olan Allah kimi izhar edir: 
«Mən İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı və Yaqubun 
Allahıyam» (Çıx 3:6). Musaya Allah həmçinin Öz 
əsrarəngiz adını açır: «Var Olan Mənəm (Yaxve – 
YHWH)». Allahın diləgətirilməz adı Əhdi-Ətiq zamanında 
artıq Rəbb adı ilə əvəz olunmuşdu. Əhdi-Cədiddə də 
Rəbb adlanan İsa həqiqi Allah kimi təqdim olunur.

39. «Var olan» yalnız Allahdırmı?
2112-213
Kim olduqlarını və nəyə malik olduqlarını bütün 
məxluqlar Allahdan alıb, buna görə də yalnız Allah 
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Öz-Özlüyündə varlığın və hər bir kamilliyin tamlığıdır. O, 
«Var olandır», Onun başlanğıcı və sonu yoxdur. İsa aşkar 
edir ki, O da ilahi adı daşıyır: «Var Olan Mənəm» (Yəh 
8:28).

40. Nə üçün Allahın adı barədə vəhy bu qədər 
vacibdir?
206-213
Öz adını aşkar edərək, Allah Onun dilə gətirilməmiş 
sirrində olan sərvətləri bilmək imkanını verir: əzəldən 
əbədi gələcəyədək yalnız O mövcuddur, dünyadan və 
tarixdən üstün olan yalnız Odur. Göyü və yeri məhz O 
yaratdı. O, sadiq Allahdır. Xalqı xilas etmək üçün daim 
Onun yanında olan Odur. Üstün olduğuna görə 
müqəddəsdir, «mərhəməti bol olan Allah» (Ef 2:4), 
həmişə bağışlamağa hazırdır. O, ruhani, transsendent, 
hər şeyə qadir, əbədi, şəxsiyyət olan, kamil Varlıqdır. O – 
həqiqət və məhəbbətdir.

«Allah – Müqəddəs Üçlük olaraq sonsuzluq qədər kamil 
Varlıqdır» (müq. Turibi Monqrovexo).

41. Allah nə mənada həqiqətdir?
214-217 
231
Allah həqiqətin özüdür, buna görə də aldanmır və aldada
bilməz. «Allah nurdur və Onda zərrə qədər də qaranlıq 
yoxdur» (1Yəh 1:5), Əbədi Allah Oğlu, insan bədənində 
gələn Müdriklik, «həqiqət barədə şəhadət etmək üçün 
dünyaya gəldi» (Yəh 18:37).

42. Allah Məhəbbət olduğunu necə göstərir?
218-221
Allah İsrail xalqına Özünü ata yaxud ana övladlarını 
sevdiyindən daha güclü məhəbbətlə sevən yaxud bəy 
gəlini sevdiyindən də çox sevən bir Kəs kimi göstərir. 
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Allah «Məhəbbətdir» (1Yəh 4:8,16), Özünü tam və 
təmənnasız verir, «Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid 
Oğlunu ona verdi; bunu etdi ki, Ona iman edənlərin heç 
biri həlak olmasın, hamısı əbədi həyata malik olsun. Allah
dünyanı mühakimə etmək üçün deyil, Oğlunun vasitəsilə 
xilas etmək üçün Onu dünyaya göndərdi» (Yəh 3:16-17). 
Öz Oğlunu və Müqəddəs Ruhu dünyaya göndərməklə 
Allah aşkar edir ki, O Özü əbədi olan məhəbbət bağıdır.

43. Bir olan Allaha iman nə tələb edir?
222-227 
229
Bir Allaha iman etmək – Onun böyük və qadir olduğunu 
dərk etməkdir; bütün həyatı minnətdarlığa çevirməkdir; 
hətta çətin şəraitlərdə belə, daim Ona etibar etmək, 
Onun surətinə bənzər yaranmış bütün insanların birliyini 
və həqiqi ləyaqətini dərk etmək; yaranan bütün 
şeylərdən düzgün istifadə etmək deməkdir.

44. İmanın və məsihçi həyatının mərkəzi sirri 
nədir?
232-237 
İmanın və məsihçi həyatının mərkəzi sirri – Müqəddəs 
Üçlüyün sirridir. Məsihçilər Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh 
naminə vəftiz olunurlar.

45. Yalnız insan ağlı ilə Müqəddəs Üçlüyün sirrini 
dərk etmək olarmı?
237
Allah Öz üçlük olan Varlığının bəzi izlərini yaratdığı 
məxluqlarda və Əhdi-Ətiqdə qoyub, lakin Onun 
Müqəddəs Üçlük olan Varlığının dərinliyi bir sirr təşkil 
edir, bu sirri yalnız ağılla dərk etmək qeyri-mümkündür 
və Allah Oğlunun cisimdə gəlişindən və Müqəddəs Ruhun
enməsindən əvvəl hətta İsrail xalqının imanı üçün belə, 
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bu sirr dərkedilməz idi. Bu sirr İsa Məsih tərəfindən aşkar 
edildi və bütün başqa sirlərin mənbəyini təşkil edir.

46. İsa Məsih Atanın sirri haqqında bizə nə aşkar 
edir?
240-242 
İsa Məsih bizə aşkar edir ki, Allah yalnız kainatı və insanı 
yaratdığına görə deyil, həm də ən əvvəl əbədi olaraq 
daxilində Öz Kəlamı, «izzətinin əksi və mahiyyətinin tam 
surəti» (İbr 1:3) olan Oğulu törətdiyinə görə «Atadır».

47. İsa Məsih tərəfindən bizə aşkar edilmiş 
Müqəddəs Ruh Kimdir?
243-248
Müqəddəs Üçlüyün üçüncü Siması olan Allahdır, Ata və 
Oğul ilə vahid və bərabərdir. O, «Atadan çıxır» (Yəh 
15:26), başlanğıcı olmayan bir başlanğıc olduğu halda 
trinitar həyatın mənbəyidir. Ata Onda verdiyi əbədi 
ənama görə Müqəddəs Ruh həmçinin Oğuldan (Filioque) 
gəlir. Ata və təcəssüm etmiş Oğul tərəfindən göndərilən 
Müqəddəs Ruh Kilsə üçün «hər həqiqətə» (Yəh 16:13) yol
göstərir.

48. Kilsə trinitar imanını necə ifadə edir?
249-256
266
Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh – bu Üç Simada Vahid olan 
Allahı iqrar edərək Kilsə trinitar imanını ifadə edir. Üç 
İlahi Sima Vahid Allahdır, çünki Onların hər biri vahid və 
bölünməz İlahi təbiətin dolğunluğuna bərabərdir. Bir-biri 
ilə münasibətdə olduqları üçün Onlar bir-birlərindən real 
şəkildə fərqlənir: Ata Oğulu törədir, Oğul Ata tərəfdən 
törəyir, Müqəddəs Ruh Ata və Oğuldan gəlir.

49. Üç İlahi Sima necə hərəkət edir?
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257-260
267
Onlar Öz varlığında bir-birindən ayrılmazdır, İlahi Simalar 
həmçinin hərəkətlərində də ayrılmazdır: Üçlüyün 
hərəkəti vahid və birdir. Allahın ümumi hərəkətində isə 
hər Şəxs Üçlükdə ona məxsus olanı göstərir.
«Ey Allahım, Sənə səcdə etdiyim Üçlük... mənim qəlbimi 
həlim et: Öz səmalarına bənzər et, sevimli evinə çevir və 
Özünə istirahət yeri et. Qoy Səni heç vaxt tərk etməyim, 
qoy burada olum, bütünlüklə, imanda oyaq olum, ibadət 
edim, bütün varlığımı Sənin həyatverici hərəkətinə 
verim» (müq. Elizabet, rahibə)

50. «Allah hər şeyə qadirdir» ifadəsi nə məna 
daşıyır?
268-278
Allah Özünü «güclü-güdrətli» (Zəb 25(24):8), Onun üçün 
«mümkün olmayan şey» (Luka 1:37) olmayan Kəs kimi 
aşkar etdi. Onun hər şeyə qadir olması ümumdünya 
xasiyyəti daşıyır, əsrarəngizdir və məhəbbət naminə heç 
nədən dünyanı və insanı yaratmasında izhar olunur, lakin
ilk növbədə Onun Oğlunun bədəndə gəlməsində və 
dirilməsində, övladlığa qəbul etmə və günahları 
bağışlama ənamında özünü göstərir. Buna görə də Kilsə 
dua edərək «hər şeyə Qadir və əbədi» («Omnipotens 
Sempiterne Deus...») Allaha müraciət edir.

51. «Başlanğıcda Allah göyləri və yeri yaratdı» 
(Yar 1:1) ifadəsi nə üçün vacibdir?
279-289 
315
Çünki yaradılış – xilas haqqında bütün İlahi niyyətlərin 
əsasıdır; yaradılış Allahın hər şeyə qadir olan və müdrik 
məhəbbətini göstərir. Yaradılış Öz xalqı ilə Vahid Allahın 
əhdinə aparan ilk addımdır; bu, zirvəsi Məsih olan xilas 
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hekayəsinin başlanğıcıdır. Yaradılış insanın öz mənşəyi və
məqsədi barədə fundamental sualına ilkin cavabdır.

52. Dünyanı kim yaratdı?
290-292
316
Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh – dünyanın vahid və 
ayrılmaz başlanğıcı. Lakin yaradılış işini xüsusilə Ata 
Allaha aid edirlər.

53. Dünya nə üçün yaradıldı?
293-294
319
Dünya Allahın izzəti üçün yaradıldı. Allah Öz 
xeyirxahlığını, həqiqətini, gözəlliyini izhar etmək və 
bildirmək istədi. Yaradılışın son məqsədi ondan ibarətdir 
ki, Öz izzəti və bizim bəxtiyarlığımız üçün Allah Məsih 
vasitəsilə «hər şeydə hər şey» (1Kor 15:28) ola bilsin.

«Allahın izzəti canlı insandır, insanın həyatı isə Allahı 
görməkdir» (müq. İriney).

54. Allah kainatı necə yaratdı?
295-301
317-320
Allah kainatı azad olaraq, müdrikliklə və məhəbbətlə 
yaratdı. Dünya bir ehtiyacın, kor taleyin yaxud təsadüfün
səmərəsi deyil. Allah heç nədən (ex nihilo: 2Mak 7:28) 
yaxşı təşkil olunmuş və rifahlı dünya yaratdı. Allah bu 
dünyaya münasibətdə sonsuz dərəcədə transsedentdir, 
yəni O həmişə bu dünyadan üstündür. Allah yaradılışının 
həyatını qoruyur, Öz Oğlu və Müqəddəs Ruh vasitəsilə 
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həyatı qoruyub saxlayır, hərəkət etmək üçün bacarıq 
verir və əməlləri həyata keçməyə doğru aparır.

55. İlahi Qəzavü-qədər nədir?
302-306
321
İlahi Qəzavü-qədər Allahın məxluqlarını Özünün dəvət 
etdiyi son dərəcədə kamilliyin son həddinə doğru 
apardığı göstərişlərdən ibarətdir. Allah Öz niyyətinin baş 
müəllifidir. Lakin bu niyyətin həyata keçirilməsinə görə O,
yaratdıqlarının əməkdaşlığından istifadə edir. Eyni 
zamanda Allah yaratdıqlarına azad hərəkət etmə və 
bir-biri üçün səbəb olmaq ləyaqətini verir.

56. İnsan Allahın Qəzavü-qədəri ilə necə 
əməkdaşlıq edə bilər?
307-308
323
Allah insana əməllər, dualar və əzablar vasitəsilə 
əməkdaşlıq etmə imkanlarını verir və onun azadlığına 
hörmət edərək bu barədə ondan hətta xahiş edir və 
insanda «Öz xoş məramına istək, həm də bunun üçün 
fəaliyyət göstərəsiniz deyə» (Fil 2:13) hərəkət yaradır.

57. Allah hər şeyə Qadirdirsə və hər şeyi bilirsə, 
nə üçün hələ də şər mövcuddur?
309-310
324, 400
Bu qədər həm acı, həm də sirli suala yalnız bütöv 
məsihçi imanı cavab verə bilər. Allah heç cür – nə dolayı, 
nə də bilavasitə şərin səbəbi deyil. O, şərin sirrini insan 
günahı və bütün digər şərlərin kökü olan böyük mənəvi 
şərə qalib gəlmək üçün ölən və dirilən Oğlu İsa Məsihdə 
açıqlayır.

58. Nə üçün Allah şərə imkan verir?

44



311-314
324
İman bizə əminlik verir ki, şərdən xeyir yaranmasaydı, 
Allah şərə imkan verməzdi. Allah artıq bunu möcüzəvi 
yolla Məsihin ölüm və dirilməsində həyata keçirib: Onun 
Oğlunun öldürülməsindən ibarət olan ən böyük mənəvi 
şərdən Allah ən böyük xeyirxahlığı – Məsihin 
izzətlənməsini və bizim satınalınmağımızı hasil etdi.

Göy və yer

59. Allah nəyi yaratdı?
325-327
Müqəddəs Yazı deyir: «Başlanğıcda Allah göyləri və yeri 
yaratdı» (Yar 1:1). İman etirafında Kilsə Allahı görünən və
görünməyən şeylərin: bütün ruhani və material 
məxluqların, yəni mələklərin, görünən dünyanın və 
xüsusilə də insanın Yaradıcısı elan edir.

60. Mələklər kimdir?
328-333
350-351
Mələklər – tamamilə ruhani, cisimsiz, gözəgörünməz, 
ölməz məxluqlardır; onlar şəxsiyyətdir, onların ağlı və 
iradəsi var. Onlar hər zaman Allahı üz-üzə seyr edərək 
Ona ibadət və xidmət edirlər, bütün insanların xilası 
missiyasının həyata keçirilməsində Onun elçiləri olurlar.

61. Kilsə həyatında mələklər necə iştirak edir?
334-336
352
Allaha ibadət etmək üçün Kilsə mələklərlə birləşir, 
onlardan kömək diləyir, Liturgiya zamanı bəzilərinin 
xatirəsini bayram edir.
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«Hər bir imanlının yanında – onu qoruyan və həyatda 
istiqamətləndirən rəhbəri – mələyi var» (müq. Böyük 
Vasil).

62. Gözə görünən dünyanın yaranması barədə 
Müqəddəs Yazı nə deyir?
337-344
Altı gün ərzində yaradılışı təsvir edərək Müqəddəs Yazı 
bizə yaradılanın dəyərini və onun təyinatını bildirir. Onun 
təyinatı Allahın izzəti və insana xidmətdir. Hər şey 
mövcudluğuna görə Allaha minnətdar olmalıdır, hər şey 
keyfiyyətini və kamilliyini, qanunları və kainatda öz yerini
Allahdan alır.

63. Yaradılışda insanın yeri nədir?
343-344
353
İnsan – gözə görünən yaradılışın zirvəsidir, çünki Allahın 
surətinə və Allaha bənzər yaradılıb.

64. Yaradılanların arasında hansı əlaqə var?
342
354
Yaradılanların arasında Allaha məqbul qarşılıqlı əlaqə və 
iyerarxiya var. Eyni zamanda, yaradılanlar arasında birlik 
və həmrəylik var, çünki hamının Yaradanı birdir, hamı 
Onun tərəfindən sevilir və Onu izzətləndirməyə dəvət 
olunub. Yaradılanlarda olan qanunlara və əşyaların 
təbiətindən gələn münasibətlərə riayət müdrikliyin 
başlanğıcı və mənəviyyatın təməlidir.

65. Yaradılış və satınalınma işi bir-biri ilə necə 
əlaqədədir?
345-349
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Yaradılış işi daha böyük iş olan satınalınma işində öz 
zirvəsinə çatır, çünki yeni yaradılışa başlanğıc verir, 
bunda da hər şey tam məna alır və tamamlanır.

İnsan

66. İnsan nə mənada «Allahın surətində» 
yaradılıb?
355-357 
İnsan Allahın surətinə bənzər yaradılıb, bu o deməkdir ki,
insan öz Yaradanını azad olaraq dərk edə və sevə bilər. 
İnsan yer üzündə yeganə məxluqdur ki, Allah onu Özünə 
görə istədi və İlahi həyatın dərkinə və məhəbbətinə şərik
olmağa dəvət etdi. İnsan Allahın surətinə bənzər 
yaradıldığına görə şəxsiyyətinin ləyaqətinə malikdir: o nə
isə deyil, o bir kimsədir; onda özünü tanımaq, özünü 
azad şəkildə başqasına bəxş etmək və Allahla və digər 
şəxslərlə ünsiyyətə girmək qabiliyyəti var.

67. Allah insanı nəyin naminə yaratdı?
358-359
380-381
Allah hər şeyi insan üçün yaratdı, insan isə Allahı 
tanımaq, Ona xidmət etmək, Onu sevmək və bununla 
bütün yaradılan şeyləri Onun önünə gətirmək, Ona 
minnətdarlıq bildirmək, səmalarda Allahla həyata 
yüksəlmək üçün yaradıldı. Yalnız bədəndə gələn Kəlamın 
sirrində insanın sirri, həqiqətən, aydın olur: bu, insan 
olmuş Allah Oğlunun surətini əks etdirməyə təyin 
olunma, yəni kamil və «görünməz Allahın surətini» (Kol 
1:15) əks etdirmək məqsədindən ibarətdir. 
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68. Nə üçün insanlar birliklər yaradırlar?
360-361
Bütün insanlar ümumi Allahdan yarandıqlarına görə 
bəşər nəslinin birliyini yaradırlar. Allah isə «bütün 
bəşəriyyətin millətlərini bir insandan yaratdı» (Həv 
17:26). Bundan başqa, bütün insanların Xilaskarı birdir 
və hamı Allahla əbədi bəxtiyarlığa dəvət olunub.

69. İnsanda can və bədən necə birlik təşkil edir?
362-365
382
İnsan şəxsiyyəti – eyni zamanda cismani və ruhani 
varlıqdır. İnsanda can və maddiyyat bir təbiət təşkil edir. 
Bu birlik o qədər dərindir ki, ruhani başlanğıcın, yəni 
canın sayəsində bədən, yəni maddiyyat, canlı insan 
bədəninə çevrilir və Allahın surətinə layiq olmaqda iştirak
edir.

70. İnsana canı kim verir?
366-368 
382
Ruhani (qeyri-maddi) olan can valideynlər tərəfindən 
hasil olunmur, bilavasitə Allah tərəfindən yaradılır və 
ölümsüzdür. Ölüm zamanı bədəndən ayrılan can ölmür: 
o, ölülərin dirilməsi zamanı yenidən bədənlə birləşəcək.

71. Allah kişi və qadın arasında hansı münasibəti 
qoydu?
369-373
383
Kişi və qadın insan şəxsiyyəti kimi Allah tərəfindən 
yaradılıb, bərabər dəyərdə yaradılıb və eyni zamanda, 
onlar kişi və qadın başlanğıcı kimi bir-birini tamamlayır. 
Allah onları bir-biri üçün, şəxsiyyətlərin ünsiyyət etməsi 
naminə yaratmağı məsləhət bildi. Birlikdə onlar insani 
həyatı ötürməyə və nikahda «bir bədən» (Yar 2:24) 
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olmağa və Allahın xəlifələri kimi yer üzündə hökmranlıq 
etməyə çağırılıblar.

72. Allahın niyyətinə uyğun olaraq, insanın ilkin 
vəziyyəti necə olub?
374-379
384
Kişi ilə qadını yaradandan sonra Allah onlara Öz İlahi 
həyatında, müqəddəsliyində və salehliyində xüsusi 
şəriklik bəxş etdi. Allahın niyyətinə görə insan əzab 
çəkməli və ölməli deyildi. Əksinə, insan şəxsiyyəti 
öz-özlüyündə kamil harmoniyaya malik idi, bu harmoniya
Yaradanla yaradılış, kişi ilə qadın və nəhayət, insan cütü 
ilə bütün məxluqlar arasında hökm sürürdü.

Günaha batma

73. Günahın reallığını necə anlamaq olar?
385-389
Günah bəşər tarixində mövcuddur. Bu reallıq yalnız İlahi 
Vəhyin nurunda və ilk olaraq bütün insanların Xilaskarı 
olan Məsihin nurunda tam aydın olur; Məsih sayəsində 
lütf məhz günahın artdığı zaman çoxaldı.

74. «Mələklərin günaha batması» nədir?
391-395
414
Bu ifadə ona işarə edir ki, Müqəddəs Yazının və Kilsə 
Rəvayətinin bəhs etdiyi kimi, şeytan və digər cinlər 
(demonlar) əvvəlcə Allah tərəfindən xeyirxah mələklər 
kimi yaradılmışdılar, lakin onlar sonra şər qüvvəyə 
çevrildi, çünki azad və dönməz seçimləri nəticəsində 
Allahı və Onun Padşahlığını inkar etdilər və cəhənnəmin 
mövcudluğuna başlanğıc qoydular. Onlar insanları Allaha 
qarşı üsyanlarına cəlb etməyə çalışırlar; lakin Məsihdə 
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Allah Hiyləgər üzərində Öz şəksiz qələbəsini bərqərar 
edir.

75. İnsanın ilkin günahı nədən ibarətdir?
396-403
415-417
İblis tərəfindən aldadılmış insan icazə verdi ki, onun 
ürəyində Yaradana inam ölsün və Allahın iradəsi ilə 
yaşamaq deyil, Onun sözündən çıxaraq və Allahsız 
olaraq «Allah kimi» olmaq (Yar 3:5) istədi. Beləliklə, 
Adəm və Həvva özləri və nəsilləri üçün müqəddəsliyin və
salehliyin ilkin yaranmış lütfünü dərhal itirdilər.

76. İlkin günah nədir?
404
419
Bütün insanlar ilkin günahda bu dünyaya gəlirlər və bu 
əzəldə yaranmış müqəddəslikdən və salehlikdən 
məhrum olma vəziyyətidir. Biz bu günahı ”etmirik”, onu 
«alırıq»; artıq bu vəziyyətdə dünyaya gəlirik və bu, şəxsi 
əməl deyil. İnsanlar bir nəsildən yarandıqlarına görə bu 
günah Adəmdən övladlara insan təbiəti ilə birgə 
«bənzəməklə deyil, nəslin davamı ilə» ötürülür. Bu 
ötürülmə bir sirr olaraq qalır və bu sirri biz tam dərk edə 
bilmirik.

77. İlkin günahın nəticələri nədir?
405-409
418
İlkin günah nəticəsində insan təbiəti tam korlanmadığı 
halda, onun təbii qüvvələri korlandı və cəhalətə, 
əzab-əziyyətə, ölümün hökmünə məruz qaldı, günaha 
meylli oldu. Bu meyl ehtiras adlanır.
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78. İnsan günaha batandan sonra Allah nə etdi?
410-412
420
İlkin günahdan sonra dünya günahla doldu, lakin Allah 
insanı ölümün hökmünə buraxıb tərk etmədi, əksinə, 
əsrarəngiz şəkildə «İlk Müjdədə» (Yar 3:15) peyğəmbərlik
etdi ki, şər məğlub olacaq, insan isə düşkün vəziyyətdən 
çıxarılacaq. Bu, Fidyə olan Məsih barədə ilk xəbərdir. 
Buna görə günaha batma hətta xoşbəxt təqsir 
adlandırılacaq, çünki «bu qədər izzətli Fidyə olanı 
qazandı» (Pasxanın Axşam Liturgiyası).

İkinci fəsil
ALLAHIN VAHİD OĞLU İSA MƏSİHƏ İMAN EDİRƏM

79. İnsanlara verilmiş Xoş Xəbər nədən ibarətdir?
422-424
Bu, «Var olan Allahın Oğlu» (Mat 16:16), ölən və dirilən 
İsa Məsih haqqında xəbərdir. Padşah Hirodun və 
imperator Sezar Avqustun dövründə Allah İbrahimə 
verdiyi vədləri yerinə yetirdi və «Öz Oğlunu göndərdi ki, 
Qanunun tabeçiliyi altında olanları satın alsın və biz 
övladlığa götürülək» (Qal 4:4-5).

80. Xoş Xəbər necə yayılır?
425-429 
İlk şagirdlər İsa Məsih barədə müjdəçilik, hamını Ona 
imana gətirmək arzusu ilə alovlanırdılar. Bu gün də 
məhəbbətlə dolu Məsih dərkindən müjdəçilik və 
katexizisləşdirmə, yəni Onun Simasında Allahın bütün 
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niyyətini aşkar etmək və bəşəriyyəti Onunla ünsiyyətə 
gətirmək arzusu doğulur.

«VƏ ONUN VAHİD OĞLU, 
RƏBBİMİZ İSA MƏSİHƏ İMAN EDİRƏM»

81. «İsa» adının mənası nədir?
430-435
452
«İsa» adı xoş xəbər zamanı mələk tərəfindən verilmişdir 
və mənası «Allah xilas edir» deməkdir. Bu ad Xilaskarın 
mahiyyətini və missiyasını göstərir, çünki O «Öz xalqını 
günahlarından xilas edəcək» (Mat 1:21). Peter təsdiq edir
ki, «səma altında biz insanlara verilən başqa bir ad 
yoxdur ki, onun vasitəsilə xilas olaq» (Həv 4:12).

82. Nə üçün İsa «Məsih» adlanır?
436-440
453
«Məsih» sözü qədim yəhudi, «Xristos» sözü isə yunan 
dilində «Məsh edilmiş» mənasını daşıyır. İsa Məsihdir, 
çünki Allah tərəfindən həsr edilib, Müqəddəs Ruhla 
satınalınma missiyası üçün məsh edilib. İsa İsrail xalqının
gözlədiyi Xilaskardır; İsa Ata tərəfindən dünyaya 
göndərilmişdir. İsa Məsih adını qəbul etdi və beləcə onun 
mənasını dəqiqləşdirdi: “səmalardan enmiş” (Yəh 3:13); 
çarmıxa çəkilmiş və dirilmiş, O – əzab çəkən Quldur, «çox
insan üçün Öz canını fidyə» verir (Mat 20:28). Bizim də 
adımız Məsih adından yaranıb – «məsihçilər».

83. İsa hansı mənada «Allahın Vahid Oğludur»?
441-445
454
Yeganə və tam mənada. Vəftiz və Görünüşün Dəyişilməsi
zamanı Atanın səsi İsanı «Sevimli Oğul» adlandırır. İsa 
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Özünü «Atanı tanıyan Oğul» (Mat 11:27) adlandıraraq 
Atası olan Allahla Öz vahid və əbədi əlaqəsini təsdiq edir.
İsa Allahın «Vahid Oğludur» (1Yəh 4:9), Üçlüyün ikinci 
Simasıdır. İsa həvarilərin vəzinin mərkəzi mövzusudur: 
həvarilər «Atadan gələn vahid Oğulun ehtişamını» (Yəh 
1:14) görmüşdülər.

84. «Rəbb» adı nə məna daşıyır?
446-451 
455
Müqəddəs Kitabda bu ad adətən Hökmran Allaha işarə 
edir. İsa Özünü Allah elan edir və Öz İlahi səlahiyyətini ilk
növbədə dirilməsi vasitəsilə təbiət, cinlər, günah və ölüm
üzərində hökmə malik olması ilə göstərir. İlk məsihçi 
iman iqrarları təsdiq edir ki, Ata Allaha məxsus olan 
səlahiyyət, izzət və şərəf İsaya da aiddir: Allah «Ona 
lütflə bütün adlardan ali bir ad verdi» (Fil 2:9). İsa – 
dünyanın və tarixin Rəbbidir, insanın öz şəxsi azad 
iradəsini tabe etməli olduğu yeganə Şəxsdir.

«İSA MƏSİH MÜQƏDDƏS RUHLA DÖLLƏNMİŞ 
BAKİRƏ MƏRYƏMDƏN DOĞULDU»

85. Allah Oğlu nə üçün insan oldu?
456-460 
Allah Oğlu biz insanlara və bizim xilasımıza görə yəni biz 
günahkarları Allahla barışdırmaq üçün Müqəddəs Ruhun 
fəaliyyəti ilə Bakirə Məryəmin bətnində bəşər oldu; bunu 
ona görə etdi ki, bizə Öz sonsuz məhəbbətini dərk etmək
imkanı versin, bizim üçün müqəddəslik nümunəsi olsun 
və bizi «İlahi təbiətə şərik» (2Pet 1:4) etsin.

86. «Allahın bəşər olması» nə deməkdir?
461-463
483
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Kəlamın Vahid İlahi Şəxsiyyətində İlahi təbiətlə insan 
varlığının ecazkar birliyinin sirrini Kilsə «Allahın bəşər 
olması» adlandırır. Bizi xilas etmək üçün Allah Oğlu 
«bəşər oldu» (Yəh 1:14), həqiqətən də, insan oldu. 
«Allahın bəşər olması» inamı məsihçi imanını 
fərqləndirən xüsusiyyətdir.

87. İsa Məsih nə cür həm həqiqi Allah, həm də 
həqiqi insandır?
464-467
469
İsa Məsih Öz İlahi təbiətinin birliyində qırılmaz şəkildə 
həm həqiqi Allah, həm də həqiqi insandır. «Doğulan, 
yaranmayan, Ata ilə bərabər olan», Allah Oğlu olan İsa 
Allahımız və Rəbbimiz olmaqla yanaşı həqiqi insan və 
bizə qardaş oldu.

88. Xalkidon Məclisi (451-ci il) bu barədə nə 
öyrədir?
467
Xalkidon Məclisi «Kamil Allah və kamil insan olan 
Rəbbimiz İsa Məsihi, həmin Oğulu, həqiqi Allah və həqiqi 
insan, dərrakəli can və bədəndən ibarət olan, ilahilikdə 
Ata ilə eyni təbiətdə olan, insanlıqda bizimlə bərabər 
olan, «günah etməmiş» (İbr 4:15), lakin hər şeydə bizə 
bənzəyən Oğulu, əsrlərdən əvvəl Ata tərəfindən İlahi 
cəhətdən, bu son günlərdə isə bizlərə və bizlərin xilasına 
görə insani cəhətdən Allah Anası Bakirə Məryəmdən 
doğulanı» iqrar etməyi öyrədir.

89. Kilsə «Allahın bəşər olması» sirrini necə ifadə 
edir?
464-470
479-481
Kilsə bu sirri ifadə edəndə təsdiq edir ki, İsa Məsih həqiqi 
Allah və həqiqi insandır, ilahi və insani təbiətə – iki 
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təbiətə malikdir, bu təbiətlər qarışmır, lakin Kəlam 
Şəxsiyyətində birləşir. Buna görə İsanın insaniyyətində 
hər şey – möcüzələr, əzablar, ölüm Onun qəbul edilmiş 
insan təbiəti vasitəsilə fəaliyyətdə olan İlahi təbiətinə aid
edilməlidir.

«Ey ölməz olduğun halda, bizim xilasımıza görə 
Müqəddəs Allah Anasından Bakirə Məryəmdən 
doğulmağı iltifat edən... Müqəddəs Üçlüyün birliyində 
olan, Ata və Müqəddəs Ruhla izzətlənən Allah Kəlamı 
Vahid Oğul, bizi xilas et!» (müq. İohann Xrizostomun 
Bizans Liturgiyası).

90. Allah Oğlu insan olduqda dərrakəli insan 
canına malik idimi?
470-474
482
Allah Oğlu bədən aldı, dərrakəli insan canı ilə 
canlandırılan bədən aldı. İnsani dərrakəsi vasitəsi ilə İsa 
təcrübədə bir çox şey öyrəndi. Lakin insan olduqda belə, 
Allah Oğlu Ata Allah haqqında dərin və birbaşa biliyə 
malik idi. İnsanların gizli fikirlərinə nüfuz edirdi və aşkar 
etmək üçün gəldiyi əzəli niyyətlərdən tam xəbərdar idi.

91. Bəşər olan Kəlamın iki iradəsi necə üzləşir?
475 
482
İsa İlahi və insani iradəyə malikdir. Yer üzündəki 
həyatında Allah Oğlu Allah olaraq bizim xilasımız naminə 
Ata və Müqəddəs Ruhla birgə müəyyən etdikləri bütün 
şeyləri istəyirdi. Məsihin insani təbiəti müqavimət və 
qarşıdurma göstərmədən İlahi iradəsinin ardınca gedir 
yaxud daha doğrusu, ona tabe olur.

92. Məsih həqiqi insan bədəninə malik idimi?
476-477
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Məsih həqiqi insan bədənini qəbul etdi və bununla 
görünməz Allah görünən oldu. Bu səbəbdən Məsihi 
müqəddəs surətlərdə, ikonalarda təsvir etmək və  Ona 
sitayiş etmək olar.
93. İsanın Ürəyi nəyin rəmzidir?
478
İsa bizi insani ürəklə sevdi və tanıdı. Onun bizim xilasımız
naminə yaralanmış Ürəyi Ataya və hər bir insana olan 
sonsuz məhəbbətinin rəmzidir.

94. «Müqəddəs Ruhla dölləndi...», bu ifadənin 
mənası nədir?
484-486
Məna budur ki, Bakirə Məryəm Müqəddəs Ruhun 
fəaliyyəti ilə kişi iştirakı olmadan əzəli Oğulu öz bətnində
dölləndirdi. Mələk Xoş Xəbər zamanı Ona dedi: 
«Müqəddəs Ruh sənin üzərinə enəcək» (Luka 1:35).

95. «... Bakirə Məryəmdən doğuldu»: nə üçün 
Məryəm, həqiqətən, Allah Anasıdır?
495
509
Məryəm, həqiqətən, Allah Anasıdır, çünki O, İsanın 
Anasıdır (Yəh 2:19,25). Doğrudan da, Müqəddəs Ruhun 
fəaliyyəti vasitəsilə döllənən və Ona Oğul olduğu Şəxs 
məhz əzəli Ata Allahın Oğludur və Özü Allahdır.

96. «Pak Döllənmə» termininin mənası nədir?
487-492
508
Allah təmənnasız və əzəldən Məryəmi seçdi ki, Öz 
Oğlunun Anası olsun. Bu missiyanı yerinə yetirmək üçün 
Məryəm paklıqla dölləndi. Bunun mənası odur ki, Allahın 
lütfünə görə və İsa Məsihin xidmətləri qabaqcadan 
bilindiyi üçün Məryəm döllənmə anından etibarən ilkin 
günahdan qorunub saxlandı.
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97. Məryəm İlahi xilas niyyəti ilə necə həmkarlıq 
edir?
493-494
508-511
Allahın lütfü ilə Məryəm ömrü boyu hər cür şəxsi 
günahdan azad olaraq yaşadı. Məryəm – «Lütfə nail 
olmuş qızdır» (Luka 1:28), «Tam müqəddəsdir». Mələk 
Ona «Haqq-Taalanın Oğlunu» (Luka 1:32) doğacağı 
barədə xəbər verəndə O, «imana itaət etməyə» (Rom 
1:5) asanlıqla razılıq verdi. Məryəm Özünü bütünlüklə 
Oğlu İsa Məsihin Şəxsiyyətinə və işinə həsr edir və bütün
qəlbi ilə İlahi xilas niyyəti ilə bağlanır.

98. İsa Bakirədən doğuldu – bu ifadənin mənası 
nədir?
496-498
503
Məna budur ki, İsa yalnız Müqəddəs Ruhun qüdrəti ilə 
Bakirənin bətnində kişi iştirakı olmadan dölləndi. İsa – 
ilahi təbiətinə görə Səmavi Atanın, insani təbiətinə görə 
isə Məryəmin Oğludur. Lakin hər iki təbiətdə Allah 
Oğludur və onda yalnız vahid, İlahi Şəxsiyyət var.

99. Məryəm nə mənada «Həmişə Bakirə» adlanır?
499-507
510-511
Bu o mənanı daşıyır ki, Məryəm «Oğul döllənəndə Bakirə 
olaraq qaldı, Onu doğanda Bakirə olaraq qaldı, Onu 
bətnində daşıyanda Bakirə olaraq qaldı, Ana olanda 
Bakirə olaraq qaldı və həmişə Bakirə olaraq qaldı» (müq. 
Avqustin). Buna görə Müjdələrdə İsanın bacı-qardaşları 
haqqında danışılanda Müqəddəs Yazıların 
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terminologiyasına uyğun olaraq yaxın qohumlarından 
bəhs olunur.

100. Məryəmin ruhani analığı nə mənada 
ümumdünya xüsusiyyəti daşıyır?
501-507
511
İsa Məryəmin yeganə Oğludur, lakin İsanın simasında 
Onun ruhani analığı İsanın xilas etməyə gəldiyi bütün 
insanlara şamil edilir. Öz itaətkarlığı ilə Bakirə Məryəm 
Yeni Adəm – İsa Məsihlə yanaşı Yeni Həvvadır, insanların 
həqiqi Anasıdır. O, ana məhəbbəti ilə insanların lütfdə 
doğulmasına və tərbiyəsinə yardım edir. Məryəm Bakirə 
və Ana olaraq Kilsənin surətidir, onun ən kamil 
təcəssümüdür.

101. İsanın bütün həyatı hansı mənada bir sirdir?
512-521
561-562
Məsihin bütün həyatı – vəhy hadisəsidir. İsanın yer 
üzündəki həyatında görünən şeylər Onun görünməyən 
sirrinə, ilk növbədə Onun Allah Oğulluğu sirrinə aparıb 
çıxarır: «Məni görmüş kəs Atanı görmüş olur» (Yəh 14:9).
Bundan əlavə, xilas tam şəkildə Çarmıxdan və 
Dirilmədən hasil olsa da, Məsihin bütün həyatı xilas 
sirridir, çünki İsanın etdiyi, dediyi, dözdüyü hər şey 
düşkün insanı xilas etmək və onu Allah övladı vəzifəsində
bərpa etmək məqsədi daşıyırdı.

102. İsanın sirlərinə necə qabaqcadan hazırlıq 
görülmüşdü?
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522-524
Bu hazırlıq hər şeydən əvvəl bizim yenidən Advent 
dövrünün liturgiyasında duyğulandığımız uzun, çoxəsrlik 
gözləntidən ibarətdir. Bütpərəst xalqların ürəyində 
oyanmış dumanlı gözləntidən başqa Allah Öz Oğlunun 
zühuruna Əhdi-Ətiq vasitəsilə son və ən böyük 
peyğəmbər olan Vəftizçi Yəhyaya qədər qabaqcadan 
hazırlıq görmüşdü.

103. İncil İsanın doğulması və uşaqlıq sirləri 
barədə nə öyrədir?
525-530
563-564
Miladda səmavi izzət körpə zəifliyində üzə çıxır. İsanın 
sünnəti Onun yəhudi xalqına mənsubluğunun və bizim 
Vəftizimizin rəmzidir. Allahın Zühuru – Xilaskarın, İsrail 
Padşahının bütün xalqlara zühurudur; Onun Məbəddə 
Həsr Olunması zamanı Şimeonun və Annanın simasında 
İsrailin bütün intizarda olanları Xilaskarları ilə görüşə 
gəlirlər; Misirə qaçma və körpələrin öldürülməsi Məsihin 
bütün həyatının təqiblər altında keçəcəyi barədə xəbər 
verir; Onun Misirdən qayıdışı Çıxış barədə xatırladır və 
İsanı yeni Musa kimi təqdim edir: O, həqiqi və son 
Nicatverəndir.

104. İsanın Nazaretdəki gizli həyatı bizə nə 
öyrədir?
533-534
564
İsa Nazaretdəki gizli həyatı zamanı gündəlik həyatın 
səssizliyində yaşayır. Bununla da O bizə duadan, 
sadəlikdən, zəhmətdən, ailə məhəbbətindən ibarət olan 
gündəlik həyatın müqəddəsliyində Onunla ünsiyyətdə 
yaşamağa izin verir. Məryəmə və atası adlanan Yusifə 
tabeçiliyi Onun Ataya oğulluq itaətinin rəmzidir. Məryəm 
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və Yusif İsanın sirrini imanla qəbul edirlər, hərçənd ki heç
də həmişə Onu anlamırlar.

105. Nə üçün İsa Yəhyadan «günahların 
bağışlanması üçün tövbə edib vəftiz olunmanı» 
(Luka 3:3) qəbul edir?
535-537
565
İctimai xidmətin başlanğıcını qoymaq və Öz ölümünün 
«Vəftizini» qabaqcadan bildirmək üçün O bunu edir, 
günahsız olsa da, O, “dünyanın günahını aradan götürən 
Allah Quzusu» (Yəh 1:29) idi və Özünü günahkara tay 
tutmağa icazə verir. Ata Onu Öz «Sevimli Oğlu» (Mat 
3:17) elan edir və Müqəddəs Ruh Onun üzərinə enir. 
İsanın Vəftizi bizim Vəftizimizin rəmzidir.

106. İsanın səhrada sınağa çəkilməsi bizə nəyi 
aşkar edir?
538-540 
566
İsanın səhrada sınağa çəkilməsi Adəmin cənnətdə və 
İsrailin səhrada sınağa çəkilməsini yenidən təkrar edir. 
Şeytan İsanın, Atanın Ona həvalə etdiyi vəzifəyə 
sadiqliyini sınağa çəkir. Yeni Adəm olan Məsih onları əks 
etdirir və Onun qələbəsi əzablarının, oğulluq 
məhəbbətinin ali itaətinin qələbəsindən xəbər verir. Kilsə
xüsusi tərzdə Dörd Ongünlük (Böyük Oruc) liturgiya 
dövründə bu Sirlə birləşir.

107. Məsih tərəfindən elan və təcəssüm olunmuş 
Allah Padşahlığına kim girməyə dəvət 
olunmuşdur?
541-546
567
İsa bütün insanları Allah Padşahlığına girməyə çağırır. 
Hətta ən islahedilməz günahkar da iman gətirmək və 
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Atanın hədsiz mərhəmətini qəbul etməyə dəvət 
olunmuşdur. Artıq burada yer üzündə Padşahlıq onu 
həlim ürəklə qəbul edən hər kəsə məxsusdur. 
Padşahlığın sirləri məhz onlara aşkardır.

108. İsa Padşahlığı bizə nə üçün əlamətlərin və 
möcüzələrin köməyi ilə aşkar edir?
547-550
567
İsa Öz sözlərini əlamətlər və möcüzələrlə müşayiət edir 
ki, Allah Padşahlığının Onda olduğunu və Özünün Xilaskar
olduğunu təsdiq etsin. Məsih bəzi insanlara şəfa verir, 
amma O bunun üçün gəlmədi ki, dünyadakı bütün 
əzab-əziyyəti ləğv etsin, gəldi ki, hər şeydən əvvəl bizi 
günahın əsarətindən xilas etsin. Cinlərin qovulması Onun
Çarmıxının «bu dünyanın hökmdarına» (Yəh 12:31) 
qələbə çalmasından xəbər verir.

109. İsa Öz həvarilərinə Padşahlıqda hansı 
səlahiyyəti verdi?
551-553 
567
İsa on iki həvarini – Öz dirilməsinin gələcək şahidlərini 
seçir və öyrənmək, günahlardan azad etmək, Kilsə 
yaratmaq və onu idarə etmək işində Öz missiyası və 
səlahiyyətində onlara iştirak etmək imkanı verir. Bu 
toplantıda Peter «Padşahlığın açarlarını» (Mat 16:19) alır 
və iman bütövlüyünü qoruyub saxlamaq və qardaşları 
bunda möhkəmləndirmək vəzifəsini icra edərək birinci 
yeri tutur.

110. Sima Dəyişikliyinin əhəmiyyəti nədir?
554-556 
568
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Sima Dəyişikliyində hər şeydən əvvəl Üçlük Özünü 
göstərir: «Ata səsi ilə, Oğul insan kimi, Ruh parlayan 
buludda» (müq. Toma Akvinalı) zahir olur. İsa Musa və 
İlyasla «bu dünyadan ayrılması» (Luka 9:31) barədə 
danışarkən Öz izzət yolunun çarmıxdan keçəcəyini 
göstərir, Öz dirilməsinin və izzətli zühurunun nemətindən
dadmağa verir və bu «bizim yazıq bədənimizi dəyişdirib 
Öz izzətli bədəninə bənzər hala gətirəcək» (Fil 3:21).

«Dağda Sən simanı dəyişdin və Sənin şagirdlərin dərk 
etdikləri qədər Sənin izzətini gördülər ki, ya Rəbb Məsih, 
Sənin çarmıxa çəkildiyini gördükdə könüllü 
əzab-əziyyətini dərk etsinlər və Sənin, həqiqətən də, 
Atanın nuru olduğunu dünyaya vəz etsinlər» (Bizans 
Liturgiyası).

111. Məsihin Yerusəlimə daxil olması necə icra 
olunur?
557-560 
569-570
Müəyyən vaxtda İsa əzab çəkmək, ölüb-dirilmək üçün 
Yerusəlimə daxil olmağı qərara alır. Padşahlığın gəlişini 
göstərən Xilaskar Padşah kimi Öz şəhərinə ulağın 
üstündə daxil olur. Onu uşaqlar qəbul edirlər, onların 
nida səsləri Sanctus Evxaristiya liturgiyasının 
çağırışlarında təkrar edilir: «Rəbbin ismi ilə Gələnə alqış 
olsun! Hosanna (Bizi xilas et)» (Mat 21:9). Rəbbin 
Yerusəlimə daxil olmasının bayram edilməsi ilə Kilsə 
liturgiyası Böyük (Əzablı) Həftəni başlayır.

«İSA MƏSİH PONTİ PİLATIN DÖVRÜNDƏ ƏZAB ÇƏKDİ,
ÇARMIXA ÇƏKİLDİ»
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112. İsanın Pasxa sirri hansı əhəmiyyətə malikdir?
571-573
İsanın əzab-əziyyətini, ölümünü, dirilməsini və 
izzətlənməsini əhatə edən Pasxa sirri məsihçi imanının 
mərkəzində durur, çünki Allahın xilas niyyəti birdəfəlik və
həmişəlik Onun Oğlu İsa Məsihin fidyə olan ölümündə 
həyata keçdi.

113. İsanı nədə ittiham edirdilər?
574-576
İsrailin bəzi ağsaqqalları İsanı Qanunun, Yerusəlim 
Məbədinin, xüsusilə də vahid Allahın əleyhinə olan 
əməllərdə ittiham edirdilər, çünki O Özünü Allah Oğlu 
adlandırırdı. Buna görə də onlar İsanı Pilata təslim etdilər
ki, Onu ölümə məhkum etsin.

114. İsa İsrailin Qanununa münasibətdə Özünü 
necə aparırdı?
577-582
592
İsa Sina dağında Musaya verilmiş Qanunu ləğv 
etməmişdi, əksinə, ona son şərh verərək onu icra 
etmişdi. O, Qanunu tam icra edən İlahi Qanunvericidir. 
Bundan başqa, O, Sadiq Qul olaraq Öz fidyə olan ölümü 
ilə elə bir qurban gətirir ki, yalnız bu, «birinci əhd zamanı
etdikləri təqsirləri» (İbr 9:15) satın ala bilər.

115. İsa Yerusəlim Məbədinə necə yanaşırdı?
583-586 
593
İsa məbədə düşmənçilikdə ittiham olunmuşdu. Amma O, 
«Atanın evi» (bax: Yəh 2:16) kimi məbədə ehtiram 
göstərirdi və orada insanlara Öz təliminin vacib hissəsini 
aşkar etdi. Lakin O həmçinin Məbədin dağıdılacağını 
qabaqcadan söylədi və bunu Öz ölümü ilə müqayisə 
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edərək Özünün Allahın insanlar arasında son məskəni 
olduğuna işarə etdi.

116. İsa İsrailin Vahid Xilaskar Allaha olan imanına
zidd çıxırdımı?
587-591
594
İsa heç vaxt Vahid Allaha olan imana zidd çıxmırdı, hətta 
çox halda İlahi işi icra edərək xilaskarlıq vədini yerinə 
yetirib Özünün Allaha bərabər olduğunu göstərərkən də 
bunu etmirdi (burada Onun günahları bağışlaması 
nəzərdə tutulur). İsanın Ona iman etmək və tövbə etmək
çağırışı Onun küfr üstündə ölümə layiq olduğunu qərara 
alan Sinedrionun faciəvi anlamazlığını başa düşməyə 
imkan yaradır.

117. İsanın ölümündə kim günahkardır?
595-598 
İsanın əzab-əziyyəti və ölümü üçün məsuliyyəti fərq 
qoymadan zamanca və məkanca nə o dövrdə və nə də 
ondan sonra doğulan bütün yəhudilərin üzərinə qoymaq 
olmaz. Həqiqətdə isə hər bir günahkar, yəni hər bir insan
Fidyə Olanın əziyyətlərinin səbəbi və alətidir, amma 
məsihçi olduqları halda həmişə günah edən və 
qüsurlarda batıb-qalanlar ən çox təqsirli sayılırlar.

118. Nə üçün İsanın ölümü Allahın niyyətinin bir 
hissəsidir?
599-605
619
Günah üzündən ölümə məhkum olmuş bütün insanları 
Özü ilə barışdırmaq üçün Allah məhəbbət niyyətinə görə 
Öz Oğlunu göndərdi ki, O, günahkarlar naminə Özünü 
ölümə təslim etsin.
Əhdi-Ətiqdə əzab çəkən Qul surətində bəyan edilmiş 
İsanın ölümü «Yazılara görə» həyata keçdi.
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119. İsa necə Özünü Ataya qurban gətirdi?
606-609
620
Məsihin bütün həyatı Atanın xilas niyyətinin həyata 
keçməsi naminə Ona verilən könüllü hədiyyədir. O «çox 
insan üçün Öz canını fidyə» (Mark 10:45) verir və beləcə 
bütün bəşəriyyəti Allahla barışdırır, əzab-əziyyət və ölüm
göstərir ki, Onun insan təbiəti bütün insanların xilasını 
arzulayan Allah məhəbbətinin azad və kamil alətinə 
çevrilir.

120. İsanın qurbanı Gizli Şam Yeməyində necə 
ifadə olunur?
610-611
621
İsa həvarilərlə Gizli Şam Yeməyi zamanı, əzab-əziyyətlər 
ərəfəsində Özünü könüllü qurban gətirməyə, yəni 
qabaqcadan bildirməyə və icra etməyə hazırlıq görür: 
«Bu Mənim sizin üçün verilən bədənimdir» (Luka 22:15), 
«Bu, tökülən Mənim qanımdır» (Mat 26:28). O bu anda 
Evxaristiyanı «xatırlama» (1Kor 11:25) kimi müəyyən 
edir. Öz qurbanı ilə də həvariləri Əhdi-Cədidin kahinləri 
təyin edir.

121. Getsemani bağında daxili mübarizə zamanı 
nə baş verir?
612
«Həyat Banisi» (Həv 3:15) olan Allah Oğlunun insan 
təbiətində ölümün oyatdığı dəhşətə baxmayaraq, Onun 
insan iradəsi Atanın iradəsi ilə birləşir. Bizi xilas etmək 
üçün İsa hətta «çarmıx üzərində ölümə qədər itaətkarlıq 
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göstərərək» (Fil 2:8) günahlarımızı Öz bədənində 
daşımağa razı olur.

122. İsanın Çarmıxdakı qurbanının nəticələri 
nədən ibarətdir?
613-617
622-623
İsa azad şəkildə Öz həyatını rəhmə gətirən qurban olaraq
təqdim etdi, yəni Öz məhəbbətinin hətta ölümə qədər 
apardığı mütləq itaəti ilə bizim təqsirimizin əvəzini ödədi.
Allah Oğlunun məhəbbəti – «axıra qədər» (Yəh 13:1) olan
sevgisi bütün bəşəriyyəti Ata ilə barışdırır. Nəticədə 
Məsihin Pasxa qurbanı nadir, kamil və qəti şəkildə 
insanların satınalınmasını həyata keçirir və onları Allahla 
ünsiyyətə gətirir.

123. Nə üçün İsa Öz şagirdlərini Çarmıx götürməyə
çağırır?
618
Şagirdlərini Çarmıx götürərək Öz ardınca gəlməyə 
çağıran İsa məhz ilk olaraq satın aldığı kəsləri Öz fidyə 
olan qurbanına qoşmaq istəyir.

124. Məsihin bədəni qəbirdə uyuyarkən hansı 
vəziyyətdə qalmışdı?
624-630
Məsih, həqiqətən, öldü və qəbirə qoyuldu. Lakin İlahi 
fəzilət Onun bədənini çürüməkdən qorudu.

«İSA MƏSİH ÖLDÜ VƏ QƏBİRƏ QOYULDU, ÖLÜLƏR
ALƏMİNƏ ENDİ, ÜÇÜNCÜ GÜN ÖLÜLƏR ARASINDAN

DİRİLDİ»

125. İsa hansı «ölülər aləminə» endi?
632-637
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«Yerin aşağı qatları» olan aləm mühakimə 
cəhənnəmindən fərqli olaraq Məsihə qədər bütün 
ölənlərin – həm salehlərin, həm də şər insanların 
vəziyyətini təsvir edir. Öz İlahi Siması ilə birləşən canı ilə 
İsa ölülər aləmində salehlərə – nəhayət, Allahı görmək 
üçün Satınalıcını gözləyənlərə baş çəkdi. Öz ölümü ilə 
ölümə və «ölüm üzərində hakimiyyət sahibi» (İbr 2:14) 
olan iblisə qalib gələrək O, Satınalıcını gözləyən salehləri 
azad etdi və göyün qapılarını onların üzünə açdı.

126. Məsihin Dirilməsi imanımızda hansı yeri 
tutur?
631, 638
Məsihin Dirilməsi – bizim Məsihə imanımızın ali 
həqiqətidir; Onun Çarmıxı ilə yanaşı bu, Pasxa sirrinin 
vacib hissəsini təşkil edir.

127. Hansı «əlamətlər» Məsihin Dirilməsini sübut 
edir?
639-644 
656-657
Mühüm əlamət olan boş qəbirdən başqa, Məsihin 
Dirilməsi ilk olaraq Ona rast gələn və bunu həvarilərə 
xəbər verən yağçəkən qadınlar tərəfindən təsdiq olunur. 
Sonra İsa «əvvəl Peterə, sonra On İki Şagirdə göründü. 
Bundan sonra eyni vaxtda beş yüzdən çox bacı-qardaşa»
(1Kor 15:5-6) və başqalarına göründü. Həvarilər dirilməni
uydura bilməzdilər, çünki bu onlara qeyri-mümkün 
görünürdü: İsa hətta onları imansızlıqlarına görə 
məzəmmət edirdi.

128. Nə üçün Dirilmə eyni zamanda fövqəltəbii 
hadisə idi?
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647
656-657
Dirilmə, yəni Məsihin insan təbiətinin Allah izzətinə daxil 
olması qeydə alınmış, əlamətlər və şahidlərlə təsdiq 
olunmuş tarixi hadisə olmaqla yanaşı, həm də 
fövqəltarixidir və iman sirri kimi onun sərhədləri xaricinə 
çıxır. Elə buna görə də dirilmiş İsa dünyaya deyil, Öz 
şagirdlərinə zahir oldu və onları xalqın önündə şahid etdi.

129. İsanın dirilmiş Bədəni nə vəziyyətdə idi?
645-646
Məsihin dirilməsi yer üzündəki həyata qayıtmaq deyildi. 
Onun dirilmiş bədəni elə həmin çarmıxa çəkilmiş bədən 
idi və əzab-əziyyətin izini daşıyırdı, lakin bununla yanaşı, 
O artıq İlahi həyatın şərikidir və izzətlənmiş cismin bütün 
xüsusiyyətlərinə malikdir. Elə buna görə də dirilmiş İsa 
azad şəkildə istədiyi yerdə və surətdə Öz şagirdlərinə 
zahir ola bilir.

130. Nə üçün Dirilmə Müqəddəs Üçlüyün əməlidir?
648-650
Məsihin dirilməsi Allahın fövqəltəbii əməlidir. Üçlüyün Üç 
Siması birgə və Onlardan hər birinə xas cəhətə uyğun 
fəaliyyət göstərir: Ata Öz qüdrətini izhar edir; Oğul 
könüllü verdiyi həyatını «geri alır» (müqayisə: Yəh 
10:17), canı yenidən Müqəddəs Ruhun canlandırdığı və 
izzətləndirdiyi bədənə qovuşdurur.

131. Dirilmənin mənası və xilas əhəmiyyəti nədən 
ibarətdir?
651-655
658
Məsihin dirilməsi Allah təcəssümünün ən yüksək 
nöqtəsidir. Bu, İsanın və Onun etdiyi, öyrətdiyi hər şeyin 
İlahiliyini təsdiq edir. Dirilmə bizə verilmiş bütün İlahi 
vədləri yerinə yetirir. Bundan başqa, Dirilmiş, günahın və
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ölümün Qalibi bizim bəraətimizin və dirilməmizin 
başlanğıcıdır: artıq indi O bizə vahid Oğlunun həyatında 
real iştirak olan oğulluğa götürmə lütfünü bəxş edir; 
sonra isə axır zamanda O bizim bədənimizi dirildəcək.

«İSA GÖYLƏRƏ QALXDI VƏ KÜLLİ-İXTİYAR 
ATA ALLAHIN SAĞ TƏRƏFİNDƏ OTURDU»

132. Göyə çəkilmə nəyin əlamətidir?
659-667
Məsih Dirilmə izzətini gizlədən adi insan təbiəti surətində
həvarilərə qırx gün görünəndən sonra göyə qalxır və 
Atanın sağ tərəfində əyləşir. O, Rəbdir və artıq Öz insan 
təbiətində, Allah Oğlunun əbədi izzətində bizim üçün Ata 
qarşısında yorulmadan vəsatətçilik edərək padşahlıq 
edir. O bizə Müqəddəs Ruhu göndərdi və bizə yer 
hazırlayaraq bir vaxt Ona çatmaq üçün ümid verir.

«ORADAN DİRİLƏRİ VƏ ÖLÜLƏRİ MÜHAKİMƏ ETMƏK
ÜÇÜN GƏLƏCƏK»

133. Rəbb İsa indi necə padşahlıq edir?
668-674
680
Kainatın və tarixin Rəbbi, Kilsənin Başçısı izzətli Məsih 
ecazkar şəkildə yer üzündə qalır və burada Onun 
Padşahlığı rüşeym və başlanğıc kimi Kilsədə zahir olur. 
Bir vaxt O, izzət içində gələcək, lakin bunun nə vaxt 
olacağını bilmirik. Buna görə də biz oyaq olaraq yaşayırıq
və dua edirik: «Gəl, ya Rəbb İsa!» (Vəhy 22:20).
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134. Rəbbin izzət içində zühuru necə həyata 
keçəcək?
675-677
680
Bu keçici dünyanın son ümumdünya sarsıntısından sonra
Məsihin izzətli zühuru Allah Gəlişinin son təntənəsində və
Qiyamət günü ilə həyata keçəcək. Allah Padşahlığı 
beləcə yerinə yetəcək.

135. Məsih diriləri və ölüləri necə mühakimə 
edəcək?
678-679
681-682
Məsih insanları xilas etməyə gələn dünyanın Fidyə olanı 
kimi əldə etdiyi səlahiyyətlə mühakimə edəcək. Ürəklərin
sirri də hər bir insanın Allaha və qonşusuna münasibətdə
əməlləri kimi üzə çıxacaq. Hər kəs əməllərinə görə ya 
həyat alacaq, ya da əbədi lənətlənəcək. Beləcə Allahın 
«hər şeydə hər şey» (1Kor 15:28) olacağı, «Məsihin tam 
yetkinliyi» (müqayisə: Ef 4:13) həyata keçəcək.

Üçüncü fəsil
MÜQƏDDƏS RUHA İMAN EDİRƏM 

«Müqəddəs Ruha iman edirəm»

136. Kilsə «Müqəddəs Ruha iman edirəm» deyə 
şəhadət edərkən nəyi nəzərdə tutur?
683-686
Müqəddəs Ruha iman etmək Atadan və Oğuldan çıxan 
Müqəddəs Üçlüyün Üçüncü Simasına şəhadət etmək 
deməkdir, «Ona Ata və Oğulla birgə səcdə və izzət 
təqdim olunmalıdır». Ruh «ürəklərimizə göndərildi» 
(müqayisə: Qal 4:6) ki, biz Allah övladlarına məxsus yeni 
həyatı alaq.
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137. Nə üçün Oğulun missiyası ilə Müqəddəs 
Ruhun missiyası ayrılmazdır?
687-690
742-743
Ayrılmaz Üçlükdə Oğula və Ruha fərq qoyulur, lakin onlar
ayrılmazdır. Həqiqətən də, dövrün əvvəlindən axırına 
qədər Ata Oğulu göndərərkən bizi Məsihlə imanda 
birləşdirən Öz Ruhunu da göndərir ki, biz oğulluğa 
götürülərək Allahı «Ata» (bax: Rom 8:15) adlandıra bilək.
Ruh görünməzdir, lakin Onu Öz Kəlamını bizə aşkar 
edərkən və Kilsədə fəaliyyəti zamanı göstərdiyi 
təsirindən tanıyırıq.

138. Müqəddəs Ruhun adları hansıdır?
691-693
«Müqəddəs Ruh» – Müqəddəs Üçlüyün Üçüncü Simasının 
xüsusi adıdır. İsa həmçinin Onu Ruh Paraklit (Təsəlliverici,
Vəsatətçi) və Həqiqət Ruhu adlandırır. Əhdi-Cədid, 
bundan əlavə, Onu Məsih Ruhu, Rəbbin Ruhu, Allahın 
Ruhu, İzzət Ruhu, vəd olunan Ruh adlandırır.

139. Müqəddəs Ruhun rəmzləri nədir?
694-701
Onlar çoxdur: Məsihin yaralanmış Ürəyindən axan və 
vəftiz olunanlara içirilən canlı su; ətirli yağla məsh 
olunma – həsr olunmanın (konfirmasiya) sirrli əlaməti; 
toxunduğu hər şeyin surətini dəyişdirən od; İlahi izzətin 
aşkar olduğu gah tutqun, gah da işıqsaçan bulud; Ruhun 
verilmə vasitəsi olan əlqoyma; Vəftiz zamanı Məsihin 
üzərinə enən və Onda qalan göyərçin.
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140. «Ruh peyğəmbərlər vasitəsilə danışmışdır» 
sözü nə deməkdir?
687-688
702-716
743
Peyğəmbərlər deyiləndə Müqəddəs Ruhun Allahın adı ilə 
danış-maq üçün ilhamlandırdığı bütün şəxslər nəzərdə 
tutulur. Ruh Əhdi-Ətiq peyğəmbərliyinin Məsihdə tam 
icrasına doğru aparır və bu sirr Əhdi-Cədiddə aşkar olur.

141. Müqəddəs Ruh Vəftizçi Yəhyada nəyi icra 
edir?
717-720
Əhdi-Ətiqin son peyğəmbəri olan Vəftizçi Yəhyanı 
Müqəddəs Ruh doldurur və o, Ruhun təsiri ilə “Rəbbə 
hazırlanmış xalqı yetişdirmək üçün” (Luka 1:17) və Allah 
Oğlu olan Məsihin gəlişini xəbər vermək üçün göndərilir. 
Yəhya Məsihin üzərinə Ruhun endiyini və Onun üzərində 
qaldığını gördü.  Məsih «Müqəddəs Ruhla vəftiz» (Yəh 
1:33) edəcək.

142. Məryəmdə Müqəddəs Ruhun təsiri nədir?
721-726
744
Müqəddəs Ruh Məryəmdə Əhdi-Ətiqin gözlədiklərini 
yerinə yetirdi və Məsihin gəlişini hazırladı. Nadir bir 
şəkildə O, Məryəmi lütflə doldurdu və Onun Bakirəliyini 
səmərəli etdi ki, Allah Oğlu insan kimi dünyaya gəlsin. O,
Məryəmi «bütöv Məsihin», yəni Onun Bədəni olan 
Kilsənin və Başçısı olan Məsihin Anası etdi. Məryəm On 
iki şagirdlə birgə Pentekost günündə Kilsənin yaranması 
vasitəsilə Müqəddəs Ruhun «axır zamanı» aşkar 
etməsində iştirak edir.
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143. Ruhla İsa Məsih arasında Onun yer üzündəki 
missiyasında hansı əlaqə var?
727-730
745-746 
Allahın təcəssüm etdiyi andan etibarən Allah Oğlu insani 
təbiətində Ruhun məshi ilə Xilaskar kimi məsh edilmişdi. 
O, əcdadlara verilmiş vədləri yerinə yetirərək Öz 
təlimində bunu aşkar edir və dirilməsindən sonra 
həvarilərə «üfürərək» yaranan Kilsəyə bunu xəbər verir.

144. Pentekost günü nə baş verir?
731-732
738
Dirilməsindən əlli gün sonra Pentekost günündə 
izzətlənmiş İsa Məsih səxavətlə Müqəddəs Ruhu endirir 
və Onu İlahi Sima kimi təqdim edir ki, Müqəddəs Üçlük 
tamamilə aydın şəkildə zahir olsun. Məsihin və Ruhun 
missiyası Üçlüyün ünsiyyəti barədə sirri xəbər vermək və
yaymaq üçün göndərilən Kilsənin missiyasına çevrilir.

«Biz həqiqi Nur gördük, Səmavi Ruhu qəbul etdik, həqiqi 
imanı əldə etdik; biz ayrılmaz Üçlüyə ibadət edirik, çünki 
O bizi xilas etdi» (Bizans liturgiyası. Pentekost Axşam 
duasından oxunuş)

145. Müqəddəs Ruh Kilsədə nəyi icra edir?
733-741
747
Ruh Kilsəni təşviq edir, canlandırır və təqdis edir. 
Məhəbbət Ruhu vəftiz olunanlara günahın ucbatından 
itirilmiş Allaha bənzərliyi qaytarır, onları Məsihdə həyata 
və Müqəddəs Üçlüyün həyatına daxil edir. Ruh onları 
Məsih Həqiqəti barədə şahidlik etmək üçün göndərir və 
onların arasında əməkdaşlığı razılaşdırır ki, hami «Ruhun 
səmərəsini» (Qal 5:22) gətirsin.
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146. Məsih və Onun Ruhu imanlıların ürəklərində 
necə hərəkət edir?
738-741
Ayinlər (Sirrlər) vasitəsilə Məsih Öz Bədəninin üzvlərinə 
Ruhunu və Allahın lütfünü verir, bu lütf Ruha uyğun 
olaraq yeni həyatın səmərəsini gətirir. Nəhayət, 
Müqəddəs Ruh duada Müəllimlik edir.

«Müqəddəs Ümumdünya Kilsəsinə iman edirəm»

ALLAHIN NİYYƏTİNDƏ OLAN KİLSƏ

147. Kilsə sözünün mənası nədir?
751-752
777, 804
Bu, Allahın övladı, Məsihin üzvləri və Müqəddəs Ruhun 
Məbədi olanların cəmiyyətini yaratmaq üçün Allahın 
dünyanın hər tərəfindən çağırdığı və topladığı xalq 
mənasını verir.

148. Müqəddəs Kitab daha hansı ad və rəmzlərlə 
Kilsəyə işarə edir?
753-757 
Müqəddəs Yazıda biz bir çox simaları aşkar edirik və bu 
simalar  Kilsə sirrinin bir-birini tamamlayan 
nöqteyi-nəzərini aşkar edir. Əhdi-Ətiq əsasən Allahın 
xalqı ideyası ilə bağlı rəmzlərdən istifadə edir; 
Əhdi-Cədid isə xalqın Başçısı olan Məsih, Onun Bədəni 
olan xalq və həmçinin çobanların həyatından (qoyunların
həyəti, sürü, qoyun), əkinçilik (tarla, zeytun ağacı, üzüm 
meynəsi), ailə (gəlin, ana, ailə), tikinti (ev, daş, məbəd) 
mövzularından götürülmüş terminlərdən istifadə edir. 
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149. Kilsənin mənşəyi və təcəssümü nədən 
ibarətdir?
758-766
778
Kilsə öz başlanğıcını və təcəssümünü Allahın əzəli 
niyyətindən götürür. O, hələ Əhdi-Ətiqdə bütün xalqların 
gələcək toplantısının əlaməti olan İsrailin təsvirində 
qabaqcadan hazırlanmışdı. İsa Məsihin sözləri və əməlləri
ilə əsası qoyulan Kilsə hər şeydən əvvəl Onun fidyə olan 
ölümü və Dirilməsi ilə həyata keçirildi, sonra isə, 
Pentekost zamanı Müqəddəs Ruhun enməsi ilə xilas sirri 
kimi zahir oldu. Kilsə bütün satın alınmış insanların 
səmavi toplantısı kimi axır zamanda tamamlanacaq.

150. Kilsənin missiyası nədən ibarətdir?
767-769
Kilsənin missiyası – İsa Məsihin aşkar etdiyi Allah 
Padşahlığını bütün xalqlar arasında elan etmək və təşviq 
etməkdir. Burada yer üzündə Kilsə xilas Padşahlığının 
rüşeymi və başlanğıcıdır.

151. Kilsə hansı mənada sirdir?
770-773
779
Kilsə sirdir, çünki onun gözə görünən reallığında yalnız 
iman gözləri ilə görünən ruhani, İlahi reallıq iştirak edir 
və fəaliyyət göstərir.

152. Kilsə – ümumdünya xilas sirridir. Bu ifadənin 
mənası nədir?
774-776
780 
Məna budur ki, Kilsə – barışmanın, bütün bəşəriyyətin 
Allahla ünsiyyətinin və bütün bəşər nəslinin birliyinin 
əlaməti və alətidir.
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KİLSƏ ALLAHIN XALQI, MƏSİHİN BƏDƏNİ, 
MÜQƏDDƏS RUHUN MƏBƏDİDİR

153. Nə üçün Kilsə Allahın xalqıdır?
781
802-804
Kilsə Allahın xalqıdır, çünki Allah insanları bir-bir deyil, 
onları Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun birliyi ilə birləşdirib 
vahid xalq edərək təqdis və xilas etmək istədi.

154. Allah xalqının hansı fərqləndirən 
xüsusiyyətləri var?
782
804
Bu xalqa «Məsihə iman və Vəftiz vasitəsilə» üzv olmaq 
mümkündür; onun başlanğıcı – Ata Allahdır, Başçısı – İsa 
Məsihdir, onun vəziyyəti – Allah övladlarının ləyaqət və 
azadlığıdır, onun qanunu – məhəbbətin yeni əmridir, 
missiyası – dünyanın duzu və nuru olmaqdır, təyinatı – 
artıq yer üzündə başlayan Allah Padşahlığıdır.

155. Allahın xalqı nə mənada Məsihin Kahin, 
Peyğəmbər və Padşah kimi üç xidmətində iştirak 
edir?
783-786
Allahın xalqı Məsihin Keşişlik xidmətində iştirak edir, 
çünki vəftiz olunanlar Müqəddəs Ruhla ruhani səmərə 
gətirmək üçün həsr olunurlar; onlar Məsihin 
peyğəmbərlik xidmətində iştirak edirlər, çünki imanın 
fövqəltəbii hissi ilə israrla ondan yapışır, onu daha da 
dərindən anlayır və onun barəsində şəhadət edirlər; İsa 
Məsihi təqlid edərək Onun padşahlıq xidmətində iştirak 
edirlər, Məsih Kainatın Padşahı olduğu halda hamının, ilk 
növbədə isə kasıbların və əzab çəkənlərin Qulu oldu.
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156. Nə üçün Kilsə Məsihin Bədənidir? 
787-791
805-806
Ölən və dirilən Məsih Ruh vasitəsilə Özü ilə imanlıları sıx 
əlaqədə saxlayır. Beləcə Evxaristiya vasitəsilə birləşən 
Məsih imanlıları bir-biri ilə mərhəmətdə birləşərək vahid 
Bədən, vahid Kilsə olurlar; Kilsənin birliyi onun üzv və 
funksiyalarının müxtəlifliyində təcəssüm olunur.

157. Bu Bədənin Başı kimdir?
792-795
807
Məsih «Bədənin, yəni imanlılar cəmiyyətinin Başıdır» (Kol
1:18). Kilsə Onunla, Onda və Onun üçün yaşayır. Məsih 
və Kilsə «bütöv Məsihi» (müq. Avqustin) təşkil edirlər; 
«Baş və üzvlər – eyni mistik şəxsdir» (müq. Toma 
Akvinalı).

158. Nə üçün Kilsə Məsihin Gəlini adlanır?
796
808
Çünki Rəbb Özünü Kilsəni sevən və Özü ilə əbədi İttifaqla
birləşdirən «Bəy» (Mark 2:19) adlandırır. Məsih Özünü 
Kilsəyə görə qurban gətirdi ki, Öz qanı ilə onu yuyaraq, 
«təqdis edib» (Ef 5:26) bütün Allah övladlarının səmərəli 
anası etsin. «Bədən» sözü «Baş»la üzvlərin birliyini 
nəzərdə tutduğu kimi, «gəlin» sözü də onların arasında 
olan şəxsiyyət münasibətlərində olan fərqə işarə edir.

159. Nə üçün Kilsə Müqəddəs Ruhun məbədi 
adlanır?
797-798
809-810
Çünki Müqəddəs Ruh Kilsə olan Bədəndə, onun Başında 
və üzvlərində yaşayır; bundan başqa, Allah Kəlamı, 
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ayinlər (sirrlər), xeyirxah işlər və xarizmalar vasitəsilə 
Məsih məhəbbətdə Kilsəsini təşviq edir.

«Ruhumuz nədirsə, üzvlərimiz üçün canımız da odur, 
Məsihin üzvləri və Kilsədən ibarət olan Məsihin Bədəni 
üçün də Müqəddəs Ruh elə həmin şeydir» (müq. 
Avqustin).

160. Xarizmalar nədir?
799-801
Xarizmalar – Müqəddəs Ruhun xüsusi ənamlarıdır. Onlar, 
dünyanın ehtiyacına cavab olaraq və Kilsənin təşviqi 
üçün hamının xeyri naminə ayrı-ayrı adamlara verilir.  
Kilsə Müəllimliyi xarizmaları ayırd edir.

VAHİD, MÜQƏDDƏS, ÜMUMDÜNYA HƏVARİ KİLSƏSİ

161. Nə üçün Kilsə vahiddir?
813-815
866
Kilsə vahiddir, çünki onun vahidliyinin mənbəyi və 
nümunəsi Vahid olan Allahın Üç Simasının birliyidir; 
həmçinin onun Banisi və Başı – bütün xalqların birliyini 
bir Bədəndə bərpa edən İsa Məsihdir; çünki onun canı – 
bütün sadiq imanlıları Məsih Ünsiyyətində birləşdirirən 
Müqəddəs Ruhdur. Kilsənin imanı, əsrarəngiz həyatı, 
həvari varisliyi birdir, ümumi vahid ümidi və mərhəməti 
var.

162. Vahid Məsih Kilsəsi harada yerləşir?
816
870
Dünyada cəmiyyət kimi təsis edilən və qurulan Vahid 
Məsih Kilsəsi Katolik Kilsəsində yerləşir, Peterin Varisi və 
onunla ünsiyyətdə olan yepiskoplar tərəfindən idarə 
olunur. Yalnız Kilsə vasitəsilə xilas üçün bütün vasitələri 

78



əldə etmək olar, çünki Rəbb Əhdi-Cədidin bütün 
nemətlərini yalnız Peterin başda olduğu bir həvarilər 
məclisinə həvalə etmişdir.

163. Qeyri-katolik məsihçilərə hansı münasibət 
bəsləmək gərəkdir?
817-819
870
Katolik Kilsəsi ilə bütöv ünsiyyətdən ayrılan Kilsə və Kilsə
icmalarında bir çox müqəddəslik və həqiqət ünsürləri var.
Bu nemətlərin hamısı Məsihdən gəlir və kafolik 
(ümumdünya) birliyə çağırır. Belə Kilsələrin və İcmaların 
üzvləri vəftiz zamanı Məsihlə birləşirlər, buna görə biz 
onları qardaş hesab edirik.
164. Məsihçilərin birliyinin bərpasına necə yardım 
göstərmək olar?
820-822
866
Bütün məsihçilərin birliyini bərpa etmək arzusu Məsihin 
bəxşişi və Müqəddəs Ruhun çağırışıdır. Bu arzu bütün 
Kilsəyə aiddir və ürəyin Allaha tərəf dönməsi, dua, 
bir-birləri ilə qardaşlıq tanışlığı, ilahiyyat dialoqu 
vasitəsilə həyata keçirilir.

165. Kilsə hansı mənada müqəddəsdir?
823-829 
867
Kilsə müqəddəsdir, çünki onu Müqəddəs olan Allah 
yaradıb; Məsih Kilsəyə görə Özünü qurban verib ki, onu 
təqdis etsin və insanları təqdis etmək üçün ona qüdrət 
versin; Müqəddəs Ruh məhəbbətlə onu canlandırır. 
Kilsədə xilas üçün bütün vasitələr var. Müqəddəslik – 
onun hər bir üzvünün çağırışıdır və onun bütün 
zəhmətinin məqsədidir. Bizim havadarlarımız və bizə 
nümunə olanlar Bakirə Məryəm və saysız müqəddəslər 
Kilsəyə məxsusdur. Kilsənin müqəddəsliyi – onun 
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övladlarının təqdis mənbəyidir; onlar yer üzündə ikən 
özlərini həmişə Allaha üz tutub təmizlənməyə ehtiyacları 
olan günahkarlar hesab edirlər.

166. Nə üçün Kilsə ümumdünya Kilsəsi adlanır?
830-831
868
Kilsə ümumdünya (katolik, kafolik) xarakteri daşıyır, 
çünki onda Məsihin hüzuru var: «Məsih İsa olan yerdə 
ümumdünya Kilsəsi də var» (müq. İqnati Antioxiyalı). 
Kilsə iman bütövlüyünü və mahiyyətini bəyan edir; xilas 
vasitələrinin hamısını özündə cəmləşdirir və paylayır; 
Kilsə bütün dövrlərdə və mədəniyyətlərdə yaşayan 
xalqların hamısına missiya ilə göndərilib.

167. Ayrı bir Kilsə ümumdünya Kilsəsidirmi?
832-835
Həvarilər vərasətinə uyğun olaraq əlqoyulma ilə təyin 
olunmuş yepiskopu ilə iman və ayinlər ünsiyyətində olan 
məsihçilər cəmiyyətindən ibarət və «məhəbbətdə 
birinci» (müq. İqnati Antioxiyalı) Roma Kilsəsi ilə 
ünsiyyətdə olan hər bir ayrı Kilsə (məsələn, diosez və 
yeparxiya) ümumdünya Kilsəsidir.

168. Ümumdünya Kilsəsinə kim məxsusdur?
836-838
Bütün insanlar müxtəlif yollarla Allah xalqının kafolik 
birliyinə məxsusdurlar yaxud əvvəlcədən təyin olunurlar. 
Məsih Ruhuna malik olanlar, Kilsə ilə iman, ayin, Kilsə 
idarəçiliyi və ünsiyyət bağları ilə əlaqədə olanlar 
Ümumdünya Kilsəsinə tamamilə daxil edilirlər. Vəftiz 
olunmuş, lakin bu kafolik birlikdə tam iştirak 
etməyənlərin isə ümumdünya Kilsəsi ilə qeyri-kamil olsa 
da, müəyyən bir ünsiyyəti var.
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169. Ümumdünya Kilsəsi yəhudi xalqına hansı 
münasibəti bəsləyir?
839-840 
Ümumdünya Kilsəsi yəhudi xalqı ilə öz əlaqəsini təsdiq 
edir, çünki Allah Öz Kəlamını qəbul etdirmək üçün bütün 
başqa xalqlardan əvvəl bu xalqı seçdi. Məhz yəhudi 
xalqına “övladlığa götürülmə, izzət, əhdlər, Qanunun 
verilməsi, məbəd ibadəti və vədlər məxsusdur. Əcdadlar 

da onlara məxsusdur, Məsih də cismən onlardandır” 
(Rom 9:4-5). Digər qeyri-məsihçi dinlərdən fərqli olaraq, 
yəhudi imanı artıq Əhdi-Ətiqdə verilən Allahın vəhyinə 
bir cavabdır.

170. Ümumdünya Kilsəsi ilə digər qeyri-məsihçi 
dinlər arasında əlaqə varmı?
841-845 
İlk növbədə bu, bəşər nəsli üçün ümumi olan başlanğıc 
və sonun əlaqəsidir. Katolik Kilsəsi qəbul edir ki, digər 
dinlərdə olan bütün xeyirxah və həqiqi olan şeylər 
Allahdan gəlir və Onun həqiqətini əks etdirir. Bunlar 
Müjdəni qəbul etmək üçün insanları hazırlaşdıra və Məsih
Kilsəsində bəşər nəslinin birliyinə həvəsləndirə bilər.

171. «Kilsədən kənarda xilas yoxdur» ifadəsinin 
mənası nədir?
846-848
Məna odur ki, xilas Onun Bədəni olan Kilsə vasitəsilə 
yalnız Baş olan Məsihdən gəlir. Buna görə də Kilsənin 
Məsih tərəfindən qurulduğunu, xilas üçün zəruri 
olduğunu bilən və ona üzv olmayan yaxud onda 
qalmayan şəxs xilas ola bilməz. Eyni zamanda öz təqsiri 
olmadan Məsih Müjdəsindən və Onun Kilsəsindən 
xəbərsiz olan, lakin səmimi olaraq Allahı axtaran və 
lütfün təsiri altında vicdanın səsi vasitəsilə Onun 
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iradəsini yerinə yetirməyə çalışan şəxs Məsihin və Onun 
Kilsəsinin sayəsində əbədi xilası miras ala bilər.

172. Nə üçün Kilsə dünyaya Müjdəni elan 
etməlidir?
849-851
Çünki Məsih əmr etmişdir: «Beləliklə, gedin, bütün 
millətləri Mənim şagirdim edin; onları Ata, Oğul və 
Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz edin“ (Mat 28:19). Rəbbin bu
missionerlik əmri Öz Oğlunu və Öz Ruhunu göndərən 
Allahın əbədi məhəbbətindən irəli gəlir, çünki Allah 
“bütün insanların xilas olub həqiqəti dərk etməsini 
istəyir” (1Tim 2:4).

173. Kilsə nə mənada missioner Kilsəsidir?
852-856
Müqəddəs Ruhla istiqamətlənən Kilsə tarix boyu Məsihin 
missiyasını davam etdirir. Buna görə də məsihçilər eyni 
yolla gedərək, özlərini qurban verməyə, hətta şəhid 
etməyə hazır olaraq hamıya Məsihin Xoş Xəbərini elan 
etməlidirlər.

174. Nə üçün Kilsə həvari Kilsəsidir?
857
869 
Kilsə öz başlanğıcına görə həvari Kilsəsidir, çünki 
«həvarilərin təməlində» (Ef 2:20) dayanır; təliminə – 
həvarilərin özlərinin təlimininə görə həvari Kilsəsidir; 
strukturuna görə həvari Kilsəsidir, çünki ta Məsihin 
gəlişinə qədər Peterin Varisi ilə ünsiyyətdə olan 
həvarilərin ruhani varisləri -  yepiskoplar  tərəfindən 
maariflənir, təqdis və idarə olunur.

175. Həvarilərin missiyası nədən ibarətdir?
858-861
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«Həvari» – «elçi» deməkdir. Atanın Elçisi olan İsa 
şagirdləri arasından on iki nəfəri seçdi və onları həvari, 
Dirilməsinin xüsusi şahidi və Kilsənin təməli etdi. Onlara 
Öz missiyasını davam etdirmək əmrini verdi: “Ata Məni 
göndərdiyi kimi Mən də sizi göndərirəm” (Yəh 20:21) və 
zamanın sonuna qədər onlarla olmasını vəd etdi.

176. Həvarilərin vərasəti nədir?
861-865
Həvarilərin vərasəti Keşişlik ayini vasitəsilə həvarilərin 
missiya və səlahiyyətinin onların varislərinə, 
yepiskoplara ötürülməsidir. Belə ötürülmə nəticəsində 
Kilsə yer üzündə Məsihin Padşahlığının yayılması naminə 
həvari fəaliyyətini əsrlər boyu davam etdirdikcə öz 
mənbələri ilə iman və həyat ünsiyyətində qalır.

MƏSİHƏ İMAN EDƏNLƏR. 
İYERARXİYA, DÜNYƏVİLƏR, ALLAHA HƏSR OLUNMUŞ

HƏYAT

177. Məsihə iman edənlər  kimlərdir?
871-872
Məsihə iman edənlər – vəftiz vasitəsilə Məsihlə birləşən 
şəxslər Allah xalqının üzvləri olurlar. Vəziyyətlərinə 
uyğun olaraq Məsihin kahin, peyğəmbər və padşah 
xidmətinin iştirakçısı olandan sonra onlar Allahın Kilsəyə 
tapşırdığı missiyanı həyata keçirməyə çağırılırlar. Onlar 
arasında Allah övladı olmaq şərafətində tam bərabərlik 
var.

178. Allah xalqı necə təşkil olunub?
873
934
Allahın iradəsinə görə Kilsədə din xadimləri var, bunlar 
Keşişlik ayini vasitəsilə Kilsənin iyerarxiyasını təşkil 
edirlər. Digər insanlar dünyəvilər adlanır. Həm bu, həm 
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də digər kateqoriyaya aid olanlar arasında sadiq adamlar
var, bunlar xüsusi yolla özlərini Allaha həsr edərək 
Müjdənin nikahsızlıq, kasıbçılıq və tabeçilik kimi 
məsləhətlərinə and içirlər.

179. Nə üçün Məsih Kilsədə iyerarxiya təşkil etdi?
874-876 
935
Məsih Kilsədə Özü ilə bərabər Allah xalqını otarmaq 
missiyası üçün iyerarxiya təşkil etdi və buna görə ona bu
səlahiyyəti verdi. İyerarxiya din xadimlərindən – 
yepiskoplar, presviterlər, dyakonlardan ibarətdir. Keşişlik 
ayininə (sirrinə) görə yepiskop və presviterlər Baş olan 
Məsihin Adı və Simasında (in persona Christi Capitis) 
hərəkət edir və öz xidmətlərini həyata keçirirlər; 
dyakonlar Allah Xalqına Kəlam, Liturgiya və mərhəmət 
sahələrində dyakonluq (xidmət) edirlər .

180. Kilsə xidmətinin kollegial ölçüsü necə həyata 
keçirilir?
876-877
Məsihin seçdiyi və birlikdə vəz etməyə göndərdiyi on iki 
həvarinin nümunəsində Kilsə iyerarxiyasının üzvlərinin 
birliyi bütün iman edənlərin qardaşlıq ünsiyyətinə xidmət
etmək üçün təyin edilib. Hər bir yepiskop öz xidmətini 
yepiskop kollegiyası nəzdində Papa ilə ünsiyyətdə yerinə 
yetirir və Ümumdünya Kilsəsi üçün onun qayğısına şərik 
olur. Keşişlər yerli Kilsənin presviterlik vəzifəsini öz 
yepiskopları ilə ünsiyyətdə və onun rəhbərliyi altında icra
edirlər. 

181. Nə üçün Kilsə xidməti şəxsi xarakter daşıyır?
878-879 
Kilsə xidməti şəxsi xarakterə malikdir, çünki Keşişlik 
sirrinə görə hər kəs Məsih qarşısında məsuliyyət daşıyır. 
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Məsih hər bir xidmətçini şəxsən çağırır və ona missiya 
tapşırır.

182. Papanın missiyası nədən ibarətdir?
880-882
936-937
Roma yepiskopu və müq. Peterin varisi olan Papa – 
Kilsənin daimi və görünən başlanğıcı, birliyinin təməlidir. 
O, yer üzündə Məsihin müavini və vikarisidir, yepiskoplar
kollegiyasının başçısı və bütün Kilsənin rəhbəridir. Allahın
təyinatı ilə həmin Kilsə üzərində Papanın tam, ali, 
bilavasitə və ümumdünya səlahiyyəti var.

183. Yepiskoplar kollegiyasının işi nədən ibarətdir?
883-885
Yepiskoplar kollegiyası Papasız deyil, yalnız Papa ilə 
birlikdə Kilsə üzərində ali və tam səlahiyyəti həyata 
keçirir.

184. Yepiskoplar öyrətmə (munus docendi) 
missiyasını necə həyata keçirirlər?
888-890
939
Papa ilə ünsiyyətdə olan yepiskopların üzərinə 
məsuliyyət qoyulur ki, onlar düzgün və səlahiyyətlə 
hamıya Müjdəni təbliğ etsinlər, çünki onlar həvari 
imanının həqiqi şahidləridir və onlara Məsihdən 
səlahiyyət verilib. Allah xalqı imanı fövqəltəbii yolla dərk 
edərək Kilsənin canlı Müəllimlik rəhbərliyi altında 
dönmədən imandan yapışır.

185. Müəllimliyin nöqsansızlığı nə vaxt həyata 
keçirilir?
890-891
Nöqsansızlıq o zaman həyata keçirilir ki, Roma Pontifiki 
Kilsənin Rəhbəri olaraq ali hakimiyyətinin gücü ilə yaxud 
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da Papa ilə ünsiyyətdə olan yepiskoplar kollegiyası, 
xüsusilə Ümumdünya Məclisində iman və əxlaq təliminin 
əsaslarını qəti qərarla bəyan edir, həmçinin Papa və 
yepiskoplar özlərinin adi Müəllimliyi çərçivəsində 
razılaşdırılmış halda hansı isə nəsihəti son nəticə kimi 
təklif edirlər. Hər bir imanlı iman itaəti ilə bu cür 
nəsihətlərə əməl etməlidir.

186. Yepiskoplar təqdisetmə xidmətlərini necə 
yerinə yetirirlər?
893
Yepiskoplar Kəlam və ayinlər (sirrlər), xüsusilə də 
Evxaristiya xidmətləri, həmçinin duaları, əməyi və şəxsi 
nümunələri vasitəsilə Məsihin lütfünü yayaraq Kilsəni 
təqdis edirlər.

187. Yepiskoplar idarəetmə funksiyasını necə 
həyata keçirirlər?
894-896
Yepiskoplar kollegiyasının üzvü olan hər bir yepiskop 
Papa ilə vəhdətdə olan digər yepiskoplarla birlikdə bütün 
yerli Kilsələrin və bütün Kilsənin qayğısına qalırlar. Yerli 
Kilsənin tapşırıldığı yepiskop Yaxşı Çoban olan Məsih 
naminə həyata keçirilən, şəxsi, bilavasitə, düzgün 
müqəddəs səlahiyyət hökmü ilə bütün Kilsə ilə 
ünsiyyətdə olaraq və müq. Peterin varisinin rəhbərliyi 
altında onu idarə edir.

188. Dünyəvilər nəyə çağırılıb?
897-900
940
Dünyəvilərin çağırışı – fani reallığı Allahın iradəsinə 
uyğun maarifləndirib quraraq Allahın Padşahlığını 
axtarmaqdır. Bununla onlar bütün vəftiz olunmuşlara aid 
olan müqəddəsliyə və həvariliyə çağırışı həyata keçirirlər.
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189. Dünyəvilər Məsihin Keşişlik xidmətində necə 
iştirak edir?
901-903 
Onlar “İsa Məsih vasitəsilə Allaha məqbul olan” (1Pet 
2:5) ruhani qurban gətirməklə Məsihin Keşişlik 
xidmətində iştirak edirlər; ilk növbədə Ona Evxaristiyada 
şəxsi həyatlarını və ona məxsus olan bütün işlərini, 
dualarını, həvarilik başlanğıclarını, ailə münasibətlərini, 
gündəlik əmək və həyat çətinliklərini (səbirlə keçirilirsə), 
cismani və ruhani istirahətlərini təqdim edirlər. Bununla 
Məsihə həsr olunmuş və Müqəddəs Ruhla məsh edilmiş 
dünyəvilər bütün dünyanı Allaha həsr edirlər.

190. Onlar Məsihin peyğəmbərlik xidmətində necə 
iştirak edirlər?
904-907
942
Onlar bunda daha da kamil şəkildə imanda Məsih 
Kəlamını qəbul edərək, həyat və sözlə, müjdəçilik və 
katexizasiya ilə Xoş Xəbəri dünyada yayaraq iştirak 
edirlər. Belə müjdəçilik xüsusilə təsirli olur, çünki bu 
dünyanın adi şəraitində həyata keçirilir.

191. Onlar Məsihin padşahlıq xidmətində necə 
iştirak edirlər?
908-913
943
Dünyəvilər Məsihin padşahlıq xidmətində həyatlarının 
müqəddəsliyi vasitəsilə iştirak edirlər. Onlar Məsihdən  
özlərindən imtina etmək, özündə və dünyada günaha 
qalib gəlmək qüvvəsini alırlar. Onlar cəmiyyətin xeyri 
üçün müxtəlif xidmətləri yerinə yetirir, insanın yer 
üzündəki işlərini və ictimai təşkilatları mənəvi dəyərlərlə 
zənginləşdirirlər.

192. Allaha həsr olunmuş həyat nədir?
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914-916 
944
Bu, Kilsə tərəfindən qəbul edilmiş həyat tərzi, Məsihin 
xüsusi çağırışına azad cavabdır; bu cavab vasitəsilə 
məsihçilər özlərini Allaha tamamilə həsr edir və 
Müqəddəs Ruhun təsiri altında məhəbbət kamilliyinə can 
atırlar. Belə həsretmə Müjdənin məsləhətlərini yerinə 
yetirməklə səciyyələnir.

193. Allaha həsr edilmiş həyat Kilsə missiyasına 
nə verir?
931-933 
945
Allaha həsr edilmiş həyat Məsihə və qardaşlara Səmavi 
Padşahlığın ümidi haqqında şəhadətdə tam həsrolunma 
vasitəsilə Kilsə missiyasında iştirak edir.

Müqəddəslərin ünsiyyətinə iman edirəm

194. «Müqəddəslərin ünsiyyəti» ifadəsinin mənası 
nədir?
946-953
960
Bu ifadə ilk növbədə bütün Kilsə üzvlərinin müqəddəs 
olan işdə ümumi iştirakına işarə edir. Müqəddəs olan işlər
bunlardır: iman, ayinlər(sirrlər), xüsusilə Evxaristiya, 
xarizma və digər ruhani ənamlar. Ünsiyyətin kökü – 
məhəbbətdir, məhəbbət «öz xeyrini güdməz» (1Kor 
13:5), lakin imanlını «bütün əmlaklarından birgə istifadə 
etməyə» (Həv 4:32), həmçinin məzlum insanlara maddi 
yardım göstərməyə ruhlandırır.

195. «Müqəddəslərin ünsiyyəti» ifadəsinin mənası 
daha nədir?
954-959 
961-962
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Bu ifadə həmçinin müqəddəs (sancti), yəni ölən və 
dirilən Məsihlə lütf vasitəsilə birləşən adamlar arasında 
ünsiyyət mənasını daşıyır. Bunlardan bəzisi yer üzündə 
hələ ki qəribdir, digərləri bu həyatı tərk edərək 
təmizlənmədən keçirlər, biz isə onlara dualarımızla 
kömək edirik; başqaları artıq Allahın izzətindən ləzzət alır
və bizim üçün vəsatətçilik edirlər. Birlikdə biz Üçlüyün 
izzəti və şöhrəti üçün Məsihdə bir ailəni, bir Kilsəni təşkil 
edirik.

MƏRYƏM – MƏSİHİN ANASI, KİLSƏNİN ANASI

196. Bəxtiyar Bakirə Məryəm nə mənada Kilsənin 
anasıdır?
963-964
973 
Bəxtiyar Bakirə Məryəm –Allah Oğlu İsanı dünyaya 
gətirdiyinə görə Allahın lütfü ilə Kilsənin anasıdır. 
Çarmıxda ölərkən İsa Onu Ana kimi şagirdinə tapşırdı: 
«Bu da sənin anandır!» (Yəh 19:27).

197. Bəxtiyar Bakirə Məryəm Kilsəyə necə kömək 
edir?
965-970
974-975
Bakirə Məryəm Öz Oğlunun göyə yüksəlməsindən sonra 
Öz duaları ilə doğulan Kilsəyə yardım edir. Səmalara 
götürüldükdən sonra isə Öz övladları üçün vəsatətçilik 
etməkdə davam edir, hamı üçün iman və məhəbbət 
nümunəsi olaraq qalır, onlara Məsihin nailiyyətlərinin 
çoxluğundan gələn xilasedici təsir göstərir. İmanlılar 
Onda öz gələcək dirilmələrinin surətini və ləzzətini 
əvvəlcədən görürlər, Onu Müdafiəçi, Köməkçi, Vəsatətçi 
kimi köməyə çağırırlar.
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198. Müqəddəs Məryəm hansı ehtiramla əhatə 
olunur?
971

Müqəddəs Məryəm müstəsna ehtiramla əhatə olunur, 
lakin bu ehtiram Müqəddəs Üçlüyə göstərilən ehtiramdan
tam fərqlənir. Bu xüsusi ehtiram Allah Anasına həsr 
edilmiş Liturgiya bayramlarında və Allah Anasına 
ünvanlanan xahişlərdə xüsusi yolla əks etdirilir. Bu 
xahişlərdən ən məşhuru bütün Müjdənin sintezi olan 
Müqəddəs Rozaridir. 

199. Məryəm hansı şəkildə Kilsənin esxatoloji 
surətidir?
972
Müqəddəs olan, artıq bədənlə və canla izzətlənən 
Məryəmə baxanda Kilsə Onun simasında yer üzündə 
nəyə çağırıldığını və səmavi vətəndə necə olacağını 
görür.

«Günahların bağışlanmasına iman edirəm»

200. Günahlar necə bağışlanılır?
976-980 
984-985
Günahların bağışlanmasının ilk və əsas ayini – Vəftizdir. 
Vəftizdən sonra edilən günahlar üçün Məsih Barışma 
yaxud Tövbə ayinini təyin etmişdir, bu ayin vasitəsilə 
vəftiz olunan şəxs Allah və Kilsə ilə barışır.

201. Nə üçün Kilsənin günahları bağışlamaq 
səlahiyyəti var?
981-983 
986-987
Kilsə günahları bağışlamaq səlahiyyəti və missiyasına 
malikdir, çünki Məsih Özü ona bunu tapşırdı: “Müqəddəs 
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Ruhu alın! Kimin günahlarını bağışlasanız, bağışlanır, 
kimin günahlarını bağışlamasanız, bağışlanmamış qalır” 
(Yəh 20:22-23).

«Cismin (bədənin) dirilməsinə inanıram»

202. «Cisim» deyəndə nə nəzərdə tutulur və bu 
sözün     mənası nədir?
990 
1015
«Cisim» sözü zəif və öləri insanın vəziyyətini bildirir. 
«Cisim xilasın oxudur» (Tertullian). Əslində biz cismi 
Yaradan Allaha iman edirik; cismi satın almaq üçün 
cismdə gələn Kəlama iman edirik; cismin satın 
alınmasına və yaradılışın tamamlanması olan cismin 
dirilməsinə iman edirik. 

203. «Cismin dirilməsi» ifadəsinin mənası nədir?
990
Məna odur ki, insanın sonuncu vəziyyəti bədəndən 
ayrılmış və yalnız ruhani olan can deyil, bizim öləri 
bədənlərimiz də bir gün həyat əldə edəcək.

204. Məsihin və bizim dirilməyimiz arasında hansı 
əlaqə var?
998
1002-1003
Məsih ölülərdən, həqiqətən, dirildiyi və əbədi yaşadığı 
kimi son gündə də hamını çürüməz bədəndə dirildəcək; 
“yaxşılıq edənlər dirilib həyat əldə edəcək, pislik edənlər 
isə dirilib hökm alacaq” (Yəh 5:29).

205. Öləndə bədənimizə və canımıza nə olur?
992-1004
1016-1018
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Öləndə – bədənimizlə canımız ayrılanda bədən çürüməyə
başlayır, ölməz canımız isə Allahın məhkəməsinə tərəf 
gedir və Məsihin İkinci Gəlişində izzətli olacaq bədənlə 
birləşməni gözləyir. Gələcəkdə olacaq dirilmənin 
anlaşılması bizim təsəvvürümüzdən və ağlımızdan 
üstündür.

206. İsa Məsihdə ölmək nə deməkdir?
1005-1014
1019
Ölümə aparan günah içində olmadan Allahın lütfündə 
ölmək deməkdir. Məsih imanlısı Ondan nümunə 
götürərək ölümünü Ona tabeçilik və məhəbbət 
hərəkətinə çevirə bilər. “Bu söz etibarlıdır ki, «əgər 
Onunla öldüksə, Onunla da yaşayacağıq” (2Tim 2:11).

«Əbədi həyata iman edirəm»

207. Əbədi həyat nədir?
1020 
1051
Əbədi həyat ölümdən dərhal sonra başlayır. Bu həyat 
əbədidir. Hər bir kəs üçün bu həyat şəxsi məhkəmədən 
sonra başlayır. Məhkəməni dirilərin və ölülərin hakimi 
olan Məsih keçirəcək və son Məhkəmə tərəfindən təsdiq 
olunacaq.

208. Şəxsi məhkəmə nədir?
1021-1022
1051
Ölməz canında hər bir insan ölümdən sonra imanına və 
əməllərinə görə dərhal əvəz alacaq. Bu əvəz dərhal yada
lazımi təmizlənmədən sonra səmada bəxtiyarlığa daxil 
olma, yaxud da cəhənnəmdə əbədi lənətdə olmaqdır.

209. «Səma» nədir?
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1023-1026
1053
«Səma» ali və son xoşbəxtlik vəziyyətidir. Allahın 
lütfündə vəfat edənlər artıq təmizlənməyə ehtiyac 
duymur, Məsih, Məryəm, mələklər və müqəddəslərlə 
olurlar. Onlar səmavi Kilsəni təşkil edirlər, burada Allahı 
«üzbəüz» (1Kor 13:12) görürlər, Müqəddəs Üçlüklə 
məhəbbət ünsiyyətində yaşayır və bizim üçün 
vəsatətçilik edirlər.

“Var və Həqiqi həyat Atadır. O, Oğul və Müqəddəs Ruh 
vasitəsilə istisna olunmadan hamıya səmavi xeyir-dua 
verir; Onun mərhəmətinə görə biz insanlar əbədi həyatın
sarsılmaz vədini aldıq” (müq. Kiril Yerusəlimli).
210. Məhşər (əraf) nədir?
1030-1031
1054
Məhşər (əraf) – Allahla dostluqda vəfat edən insanın 
vəziyyətidir. Lakin əbədi xilasla təmin olunmasına 
baxmayaraq, səmavi bəxtiyarlığa daxil olmaq üçün onun 
hələ də təmizlənməyə ehtiyacı olur.   

211. Canların məhşərdə (ərafda) təmizlənməsinə 
necə yardım edə bilərik?
1032
Müqəddəslərin ünsiyyətinə görə yer üzündə hələ də 
qəribçilik edən Məsihə iman edənlər məhşərdə (ərafda) 
olan canlar üçün vəsatətçilik dualarının təqdimatları, 
xüsusilə Evxaristiya Təqdimatı, həmçinin sədəqə, 
indulgensiya və tövbə əməlləri vasitəsilə onlara kömək 
edə bilərlər.

212. Cəhənnəm nədir?
1033-1035 
1056-1057
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Cəhənnəm ölümə aparan günahda azad seçimi ilə vəfat 
edən şəxslərin əbədi mühakiməsidir. Cəhənnəmin əsas 
əzabı – Allahla əbədi ayrılıqdır, çünki yalnız Allahda insan
həyat və xoşbəxtlik əldə edə bilər. İnsan yalnız bunun 
üçün yaranmışdır və buna can atır. Məsih cəhənnəmin 
reallığı barədə belə deyir: “Ey lənətə gəlmişlər, çəkilin 
önümdən! ...əbədi oda yollanın!” (Mat 25:41).

213. Cəhənnəmin vəziyyəti ilə Allahın sonsuz 
xeyirxahlığı arasında ziddiyyət yoxdurmu?
1036-1037
Allah «hər kəsin tövbə etməsini istəyir» (2Pet 3:9), azad 
və məsuliyyətli insanı yaratmasına baxmayaraq, onun 
qərarlarına hörmətlə yanaşır. Buna görə də insan ölüm 
anınadək ölümə aparan günahda inadkarlıq edirsə, 
Allahın mərhəmətli məhəbbətini rədd edirsə, öz iradəsinə
görə özünü Allahla ünsiyyətdən kənar edir.

214. Ümumi (Dəhşətli) Məhkəmə nədən ibarət 
olacaq?
1038-1041 
1058-1059
Ümumi (dəhşətli) məhkəmə bəxtiyar həyata yaxud əbədi
lənətə hökmdən ibarət olacaq. Bu hökmü ölülərin və 
dirilərin Hakimi olan Rəbb İsa yenidən gələrək Onun 
qarşısında yenidən dayanan “həm saleh, həm də saleh 
olmayan insanlara” (Həv 24:15) verəcək. Dəhşətli 
məhkəmə nəticəsində dirilmiş bədən şəxsi məhkəmədə 
aldığı əvəzi alacaq.

215. Bu məhkəmə nə vaxt olacaq?
1040
Dəhşətli məhkəmə zamanların sonunda olacaq, bu 
vaxtın gününü və saatını yalnız Tək Allah bilir.

216. Yeni səmalara və yeni yerə ümid nədir?
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1042-1050
1060
Dəhşətli məhkəmədən sonra «yeni göylər və yeni yer» 
(bax 2Pet 3:13) yaranandan sonra çürümə köləliyindən 
azad olan Kainat Məsihlə izzəti bölüşdürəcək. Beləliklə, 
Allahın Padşahlığı tam olacaq, yəni Allahın xilas planı tam
həyata keçiriləcək. Allahın xilası isə budur: O “həm 
göylərdə, həm də yerdə olan hər şeyi Məsihdə 
birləşdirəcək” (Ef 1:10). Onda Allah əbədi həyatda «hər 
şeydə hər şey» (1Kor 15:28) olacaq.

«Amin»

217. İman etirafını tamamlayan «Amin» sözünün 
mənası nədir?
1061-1065
Qədim yəhudi sözü olan «Amin»lə Müqəddəs Yazıların 
sonuncu Kitabı, Əhdi-Cədidin və Kilsə Liturgiyalarının 
bəzi duaları tamamlanır. Mənası – etibarlı və tam «bəli» 
deməyimizdir, çünki biz imanı iqrar etdik və özümüzü 
tamamilə qəti «Amin» (Vəhy 3:14) olan Şəxsə – Rəbb İsa 
Məsihə həsr etdik.
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Hus van Vassenhuv. İsa həvarilərlə Çörək ayinini icra
edir. Marke Milli qalereyası, Urbino (İtaliya).
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Burada təqdim edilən şəkildə İsa masadan həvarilərə 
tərəf uzaqlaşır və onlara bir-birinin ardınca Çörək 
(Evxaristiya) ayinini icra edir. Kilsənin çoxəsrlik böyük 
Evxaristiya  salehliyi təsviri dillə təqdim olunur. 

304-cü ildə Dioklenon tərəfindən başlanılmış məsihçilərə 
qarşı ən sərt təqiblər dövründə - IV əsrin əvvəllərində 
şəhid olmuş Emerit «sine dominico non possumus» deyə 
bildirirdi. İcma ilə birlikdə Evxaristiyada iştirak etmək 
ittihamının cavabında o səmimi etiraf edirdi: «Bəli, 
Evxaristiya olmadan biz yaşaya bilmərik». Başqa şəhid 
qadın əlavə edirdi: «Bəli, mən toplantıya gedirdim və öz 
qardaşlarımla birlikdə Rəbbin Süfrəsini bayram edirdim, 
çünki mən məsihçiyəm» (11-ci fəsil və 7,16). 
Evxaristiyaya sadiqliyinə görə Şimali Afrikadan olan 49 
şəhid ölüm cəzasına məhkum edilmişdi. Afrikada 
prokonsulun hakimiyyəti dövründə yaşamış Abiten 
şəhidləri Saturnin və onun qardaşları üçün Evxaristiyada 
gizli qalan İsa həqiqi həyat idi. Onlar Evxaristiya 
qidasından, əbədi həyat Çörəyindən məhrum 
olmaqdansa, ölməyi üstün tutdular.

Müq. Toma Akvinalı öz adətinə görə günorta vaxtı Kilsəyə
enərdi və orada tənhalıqda Evxaristiyada gizli qalan İsa 
ilə üzbəüz söhbət edərək bəxşişxanaya tərəf təvəkküllə 
alnını yerə qoyardı. Orta əsrlərin böyük ilahiyyatçısı 
özünün dərin Evxaristiya salehliyinin ifadə etdiyi Corpus 
Domini (Rəbbin Bədəni) Bayramı üçün duaların müəllifi 
kimi tanınır. 

Katolik Kilsəsinin Evxaristiya salehliyi bir himndə belə 
ifadə edilir:

{İsa} Öz Xilasını icra etmək üçün, 
Öz ömrünün sonuna yetmişdi.
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O Öz şagirdi tərəfindən, 
Ölüm üçün təqibçilərinə təslim edildi.
Lakin bundan əvvəl Öz-Özünü 
Qida kimi şagirdlərinə təqdim etdi, 

Onlara cisminin iki növünü 
–  Öz Bədənini və Öz Qanını verdi ki, 
İkili mahiyyətində 
bütünlüklə insanlar üçün qida olsun.

Döğulanda fani insanlarla yaşadı, 
onlarla bir qabdan yedi, onlara qida oldu
Öləndə onlar üçün fidyə oldu.

Evxaristiyanı «bütün ruhani həyatın zirvəsi və kamilliyi» 
adlandıran Toma Akvinalı Evxaristiya bizim aramızda 
İsanın canlı hüzuru və ruhani həyat üçün zəruri qida 
olduğuna iman edən Kilsənin iman biliyini ifadə edir. 

Evxaristiya Gizli Axşamdan başlayan Kilsənin tarixini 
bütün əsrlər birləşdirən qızıl sapdır. 

Çevrilmə ayininin «bu Mənim Bədənimdir» və «bu Mənim
Qanımdır» sözləri həmişə və hər yerdə, hətta qəddar 
təqiblər zamanında, indiyəcən mövcud olan minlərlə 
həbsxanada səslənib. 

Məhz Evxaristiya ilə Kilsə öz həyatını, ümumiliyini və 
vəzifəsini əsaslandırır. 
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İKİNCİ HİSSƏ

KİLSƏDƏ 
MƏSİHİN SİRRİ
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Birinci bölmə
Ayinlərin əsası

«Redemptoris Mater» kapellası, mozaika, Vatikan şəhəri.
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Çarmıx Qurbanı – Kilsə ayinlərinin mənbəyidir. 

Mozaikada Kilsənin rəmzi olan Məryəm sol əli ilə İsanın 
yaralanmış böyründən axan, Kilsə ayinlərinin rəmzləri 
olan Qanı və suyu yığır.

 “İsanın yanına gələndə isə Onun artıq öldüyünü görüb 
baldırlarını qırmadılar. Amma əsgərlərdən biri Onun 
böyrünü nizə ilə deşdi, o anda oradan qan və su axdı” 
(Yəh 19:33-34).

Müq. Avqustin bu parçaya belə şərh verir:

«Beləliklə, Rəbbimiz İsa Məsih əzablarını doğulduğu vaxt 
bizdən qəbul etdiyinin əvəzində təklif etdi, əbədiyyətdə 
Baş Kahin oldu, Bədəni və Qanından ibarət olan 
gördüyünüz Qurbanın gətirilməsinə sərəncam verdi. 

Həqiqətən, Onun yaralanmış Bədəni bizim günahlarımızı 
yuyan Qan və Suyu ifraz etdi. Bu lütfü xatırlayaraq, öz 
xilasını icra edərək (axı Allahın Özü bunu sizin əvəzinizə 
sizdə həyata keçirir) qorxu və həyəcanla bu qurbangaha 
şərikliyə qoşulun. Bu çörəkdə çarmıxda asılmış həmin 
Bədəni, bu kasada Onun böyründən axan həmin Qanı 
tanıyın. Beləcə, Allah xalqının qədim qurban təqdimləri 
bütün rəngarəngliyi ilə icra olunası həmin yeganə 
qurbanı qabaqcadan bildirirdi. Məsih eyni zamanda həm 
Öz saf qəlbinə görə quzu, həm də günahkar bədənə 
bənzəyən Öz bədəninə görə günah qurbanı olan keçidir. 
Əhdi-Ətiqin qurbanlarında bütün rəngarəngliyi və 
müxtəlifliyi ilə qabaqcadan bildirdiyi hər şey yalnız 
Əhdi-Cədiddə zahir olan bu Qurbana aiddir.

Buna görə də indi siz Məsihin Bədənində Məsihin üzvləri 
olduğunuz vaxt Məsihin Bədənini qəbul edib dadın; 
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Məsihin Qanını qəbul edib için. Ayrılmamaq üçün sizi 
birləşdirən şeydən dadın; özünüzü bir heç saymamaq 
üçün öz fidyənizin qiymətini için.

Əgər Məsihə itaətdə və sədaqətdə yaşayırsınızsa, sizin 
burada yediyiniz və içdiyiniz hər şey sizə çevrildiyi kimi 
siz də Məsihin Bədəninə çevrilirsiniz. O Öz əzablarının 
ərəfəsində şagirdləri ilə birgə Pasxa keçirərkən çörəyi 
götürüb xeyir-dua verərək dedi: Bu Mənim sizin üçün 
verilən bədənimdir. Bu cür Kasanı da xeyir-dualayıb 
verərək dedi: Bu, Əhdin bağlanması və günahların 
bağışlanması üçün Mənim çoxları uğrunda tökülən 
qanımdır. 

Bu barədə siz artıq İncildən oxuyub eşitmisiniz, amma 
bilmirsiniz ki, bu Evxaristiya Oğlun Özüdür; amma indi 
saflaşmış ürəklə, ləkələnməmiş vicdanla və təmiz su ilə 
yuyulmuş bədənlə Ona yaxınlaşın, nurlanın və üzünüz 
heç vaxt xəcalət çəkməyəcək!» (Söhbət 228B).
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218. Liturgiya nədir?
1066-1070
Liturgiya – Məsih sirrinin, xüsusilə də Onun Pasxa sirrinin 
izzətlənməsidir. İsa Məsihin kahin xidməti vasitəsilə 
Liturgiyada görünən işarələrlə insanların təqdisi ifadə 
edilir və həyata keçirilir, amma Məsihin Mistik Bədəni, 
yəni Başı və üzvləri vasitəsilə Allaha layiq olan ictimai 
ibadət edilir.

219. Liturgiya Kilsə həyatında hansı yeri tutur?
1071-1075
Liturgiya əsasən bir müqəddəslik hərəkətidir, bir zirvədir 
və Kilsənin əməlləri bu zirvəyə tərəf istiqamətləndirilir. 
Eyni zamanda Liturgiya mənbədir, Kilsənin bütün həyati 
qüvvələri buradan gəlir. Liturgiya vasitəsilə Məsih Öz 
Kilsəsində və Kilsəsi vasitəsilə bizim satınalınmamızda 
işini davam etdirir.

220. Ayinlərin (Sirrlərin) əsası  nədən ibarətdir?
1076
Ayinlərin əsası “Rəbbin gəlişinədək” (1Kor 11:26) Kilsə 
ayinləri vasitəsilə, ən ali dərəcədə isə Evxaristiya 
vasitəsilə Məsihin satınalmasının səmərələrinin 
çatdırılmasından ibarətdir.

Birinci fəsil
KİLSƏDƏ PASXA SİRRİ

Liturgiya Müqəddəs Üçlüyün işidir

221. Ata nə mənada Liturgiyanın mənbəyi və 
məqsədidir?
1077-1083
1110
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Liturgiya zamanı Ata bizi insan olmuş, bizə görə ölmüş və
dirilmiş Öz Oğlunda xeyir-dualarla doldurur və 
ürəklərimizə Müqəddəs Ruh verir. Eyni zamanda Kilsə 
ibadəti, şükürü, minnətdarlığı ilə Atanı izzətləndirir, Onun
Oğlunun və Müqəddəs Ruhun ənamlarını diləyir.

222. Liturgiyada Məsih nə edir?
1084-1090
Liturgiyada Məsih əsasən Öz Pasxasının Sirrini göstərir və
həyata keçirir. Həvarilərə Müqəddəs Ruhu verəndən 
sonra Məsih onlara və onların varislərinə Evxaristiya 
qurbanı və ayinlərində xilas işini həyata keçirmək 
səlahiyyətini verdi. Evxaristiya qurbanı və ayinləri 
vasitəsilə Məsih Özü bütün dünyada və bütün 
zamanlarda olan imanlılara lütfünü verir.

223. Müqəddəs Ruh Liturgiya zamanı Kilsədə necə 
hərəkət edir?
1091-1109
1112
Liturgiyada Müqəddəs Ruhla Kilsə arasında sıx 
əməkdaşlıq baş verir. Müqəddəs Ruh Kilsəni Rəblə 
görüşə hazırlaşdırır; Onun toplantısına Məsihi xatırladır 
və göstərir; Məsihin sirrini həmişə aktual edir, Kilsəni 
Məsihin həyatı və missiyası ilə birləşdirir və ünsiyyət 
ənamını onda səmərəli edir.

Kilsə ayinlərində Pasxa sirri

224. Ayinlər (Sirrlər) nələrdir və onların sayı 
nədir?
1113-1131
Ayinlər (Sirrlər)– Məsih tərəfindən qoyulmuş və Kilsəyə 
etibar edilmiş lütfün görünən və təsirli əlamətləridir, 
bunlar vasitəsilə bizə İlahi həyat verilir. Bunların sayı 
yeddidir: Vəftiz, Yağla məshetmə (Konfirmasiya), 
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Evxaristiya, Tövbə, xəstələrin Yağla məshedilməsi, 
Keşişlik və Nikah.

225. Ayinlər Məsihlə necə əlaqədardır?
1114-1116 
Məhz Məsihin həyatının sirləri – əsasdır ki, Məsih indi 
ayinlərdə Kilsəsinin xidmətçiləri vasitəsilə onları paylayır.

«Xilaskarımızda görünən şeylər Onun ayinlərinə keçdi» 
(müq. Lev Böyük).

226. Ayinlərin Kilsə ilə əlaqəsi nədir?
1117-1119
Məsih ayinləri Öz Kilsəsinə etibar etdi. Onlar ikiqat 
mənada «Kilsə ayinləridir»: «onun vasitəsilə» – çünki 
Kilsə hərəkətidir və Kilsə özü də Məsihin ayinli 
hərəkətidir və «onun üçün» – o mənada ki, onlar Kilsəni 
təşviq edirlər.

227. Ayinin möhürü (xarakteri) nədir?
1121
Vəftiz, Yağla məshetmə və Keşişlik ayinləri tərəfindən 
verilən ruhani möhür Allahın müdafiəsini vəd edir. Bu 
möhürün gücü ilə məsihçi Məsihə bənzər dəyişir, 
müxtəlif yollarla Onun kahinliyində iştirak edir və 
mövqeyinə, yerinə yetirdiyi funksiyalara uyğun olaraq 
Kilsənin bir hissəsi olur, yəni Allaha ibadət və Kilsəyə 
xidmət üçün təyin olunur. Möhür (xarakter) pozulmaz 
olduğuna görə onu verən ayinləri həyatda yalnız bir dəfə 
qəbul etmək olar.

228. Ayinlər imanla necə əlaqədədir?
1122-1126
1133
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Ayinlər nəinki imanı ehtimal edir, həmçinin onu 
möhkəmlədir və sözlərlə, ayin ünsürləri ilə onu ifadə edir.
Ayinləri yerinə yetirərək, Kilsə həvari imanını etiraf edir. 
Buradan qədim atalar sözü də yaranır: «Lex orandi, lex 
credendi» («Dua qanunu – iman qanunudur»), yəni Kilsə 
dua etdiyi kimi iman edir.

229. Nə üçün ayinlər təsirlidir?
1127-1128
1131
Ayinlər təsirlidir, “ex opere operato” («həyata keçirilmə 
{müqəddəs əməl} faktına görə»), çünki Məsih Özü 
onlarda iştirak edir və onların işarə etdiyi lütfü verir və 
bu, din xadiminin şəxsi müqəddəsliyindən asılı deyil. 
Lakin ayinlərin səmərəsi onları qəbul edən şəxsin 
münasibətindən də asılıdır.

230. Xilas üçün niyə ayinlər zəruridir?
1129
Ayinlər Məsih imanlılarına verilməsə də, onların hər 
birinin xilası üçün zəruridir, çünki onlar sirli (müqəddəs) 
lütfü, günahların bağışlanmasını, Allahın övladlığı, Rəbb 
Məsihə bənzərliyi, Kilsəyə məxsusluğu verir. Müqəddəs 
Ruh ayinləri qəbul edən şəxslərə şəfa verir və onları 
dəyişdirir.

231. Sirli (müqəddəs) lütf nədir?
1129, 1131
1134, 2003 
Sirli (müqəddəs) lütf – Məsihin verdiyi və hər bir ayinə 
məxsus olan Müqəddəs Ruhun lütfüdür. Bu lütf imanlını 
təqdis yolunda möhkəmləndirir və bununla Kilsəyə 
məhəbbət və müqəddəslikdə böyüməkdə kömək edir.

232. Ayinlər əbədi həyatla necə əlaqədədir?
1130
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Ayinlərdə Kilsə əbədi həyatı müjdələyir ancaq bu müjdəni
“...bəxtiyarlıq gətirən ümidimizin gerçəkləşməsini, ulu 
Allah və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətinin zühurunu 
gözləyərək” (Tit 2:13) yayır.

İkinci fəsil
PASXA SİRRİNİN AYİNLƏRDƏ İZZƏTLƏNMƏSİ

Kilsə Liturgiyasının keçirilməsi

LİTURGİYANI KİM KEÇİRİR?

233. Liturgiyada kim iştirak edir?
1135-1137
1187 
Liturgiyada «bütöv Məsih» (Christus totus) – Baş və 
Bədən iştirak edir. Baş Kahin (Məsih) Öz Bədəni - səmavi 
və yer üzünə məxsus olan Kilsə - vasitəsilə Liturgiyanı 
keçirir.

234. Səmavi Liturgiyanı kim keçirir?
1138-1139 
Səmavi Liturgiyanı mələklər, Əhdi-Ətiq və Əhdi-Cədid 
müqəddəsləri keçirir: Allah Anası, həvarilər, şəhidlər, 
“hər millətdən, hər tayfadan, hər xalqdan və hər dildən 
olan, heç kəsin saya bilməyəcəyi böyük bir kütlə” (Vəhy 
7:9). Ayinlərdə (sirrlərdə) xilas sirrini həyata keçirəndə bu
əbədi Liturgiyada biz də iştirak edirik.

235. Yer üzündə Kilsə Liturgiyanı necə keçirir?
1140-1144
1188
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Yer üzündə Kilsə kahin xalqı kimi Liturgiya keçirir. Burada
hər kəs öz missiyasına uyğun olaraq Müqəddəs Ruhun 
birliyində iştirak edən: vəftiz olunmuşlar ruhani qurbanlar
təqdim edirlər; əlqoyulma ilə təyin edilmiş keşişlər bütün
Kilsə üzvlərinə xidmət etmək üçün Keşişlik ayininə uyğun
olaraq Liturgiya keçirirlər; yepiskoplar və presviterlər Baş
olan Məsihin simasında hərəkət edirlər.

NECƏ KEÇİRMƏK?

236. Liturgiyanı necə keçirmək gərəkdir?
1145
Liturgiya işarə və simvollardan ibarətdir, bunların kökü 
Yaradılış işindən və insani mədəniyyətdən gəlir, 
Əhdi-Ətiq hadisələrində bunlar dəqiqləşdirilir və Məsihin 
Şəxsiyyəti və əməlində aşkar olunur.

237. Sirli (müqəddəs) işarələr haradan gəlir?
1146-1152
1189
Bəziləri yaranan dünyaya aiddir (işıq, su, alov, çörək, 
şərab, ətirli yağ), digərləri – ictimai həyata (yuyulma, 
məshetmə, çörək bölmə), başqaları – xilas tarixinin 
Əhdi-Ətiq zamanına (Pasxa mərasimləri, 
qurbangətirmələr, əlqoyulma, həsretmə). Məsih 
tərəfindən qəbul olunmuş bu işarələrin bəziləri dəyişməz 
və normativdir, bunlar xilasedici və təqdisedici hərəkəti 
daşıyır.

238. Jest və sözlər ayinlərin keçirilməsində bir-biri 
ilə necə əlaqədardır?
1153-1155
1190 
Jest və sözlər ayinlərin keçirilməsində bir-biri ilə sıx 
əlaqədardır. Simvolik hərəkətlər artıq müəyyən bir dil 
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olduğu halda, ayini Liturgiya sözləri və hərəkətlərinin 
onları mütləq müşayiət etmələri vacibdir. İşarə və təlim 
kimi ayrılmaz olan liturgiya sözləri və hərəkətləri məna 
verdikləri ifadədə də eyni dərəcədə qırılmazdır.

239. Hansı kriterilərə görə nəğmə oxuma və 
musiqi öz funksiyasını Liturgiya zamanı həyata 
keçirməlidir?
1156-1158
1191
Nəğmə oxuma və musiqi Liturgiya hərəkətləri ilə sıx 
əlaqədədir, lakin onlar növbəti kriterilərə uyğun 
olmalıdır: mətnləri katolik təliminə uyğun olmalıdır, 
əsasən Müqəddəs Yazılardan götürülməlidir; duanın 
təsirli gözəlliyi; musiqinin keyfiyyəti; ifasında Liturgiya 
məclisinin iştirakı olmalıdır; Allah xalqının mədəni 
zənginliyi, ibadətin müqəddəs və təntənəli xarakteri. 
«Nəğmə oxuyan ikiqat dua edir» (müq. Avqustin).

240. Müqəddəs təsvirlər nəyə gərəkdir?
1159-1161
1192
Məsihin surəti – əksər cəhətdən Liturgiya ikonasıdır. Allah
Anası və müqəddəslər təsvirləri ilə digər ikonalar onlarda
olan izzətlənmiş Məsihi göstərir. Müqəddəs Yazıların sözlə
təsvir etdiyi eyni Müjdə Xəbərini çatdırır və məsihçilərin 
imanını qidalandırır, oyadırlar.

NƏ VAXT KEÇİRMƏK?

241. Liturgiya vaxtının mərkəzi nədir?
1163-1167
1193
Liturgiya vaxtının mərkəzi – bütün Liturgiya ilinin təməli 
və mərkəzi olan Rəbbin Günüdür (bazar günü), onun 
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zirvəsi – hər il bayramların bayramı olan Pasxanın qeyd 
edilməsidir.

242. Liturgiya ilinin funksiyası nədən ibarətdir?
1168-1173
1194-1195
Liturgiya ili ərzində Kilsə Məsihin bütün sirrini bayram 
edir – bədəndə gəlməsindən izzətdə Onun İkinci 
Gəlişinədək. Müəyyən günlərdə Kilsə xüsusi məhəbbətlə 
Allah Anası Müqəddəs Məryəmə ehtiram göstərir və 
Məsihə görə yaşayan, Ona görə əzab çəkən və Onunla 
izzətlənən müqəddəsləri xatırlayır.

243. Saatın Liturgiyası nədir?
1174-1178
1196 
Kilsənin ictimai və birgə duası Saatın Liturgiyası adlanır 
və Məsihlə Onun Bədəni olan Kilsənin duasıdır. Onun 
vasitəsilə Evxaristiyada qeyd etdiyimiz Məsihin Sirri 
günün axımını təqdis edir və dəyişdirir. O əsasən 
Məzmurları və digər Müqəddəs Kitab mətnlərini, 
həmçinin Kilsə Atalarının və ruhani müəllimlərin yazılarını
oxumağı özünə daxil edir.

HARADA KEÇİRMƏK GƏRƏKDİR?

244. Liturgiya keçirmək üçün Kilsəyə xüsusi yer 
gərəkdirmi?
1179-1181
1197-1198
Əhdi-Cədidin «Ruhda və həqiqətdə» (Yəh 4:24) ibadəti 
xüsusi bir yerlə bağlı deyil, çünki Məsih həqiqi Allah 
Məbədidir, ona görə hər bir məsihçi və bütün Kilsə 
Müqəddəs Ruhun təsiri altında Canlı Allahın məbədləri 
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olurlar, lakin Allahın Xalqına yer üzündə yaşayarkən bir 
yer gərəkdir ki, burada cəmiyyət yığışıb Liturgiya keçirə 
bilsin.

245. Müqəddəs binalar nədir?
1181
1198-1199
Allahın Evi – müəyyən bir yerdə yaşayan Kilsənin surəti 
və səmavi evin surətidir. Bu, dua yeridir, burada Kilsə 
Evxaristiya keçirir və bəxşişxanada real şəkildə olan 
Məsihə ibadət edir.

246. Görünən məbədin (müqəddəs binanın) ən 
ehtiramlı ünsürləri hansılardır?
1182-1186
Mehrab, bəxşişxana, müqəddəs zeytun yağının və digər 
təqdis olunmuş yağların saxlandığı yer, yepiskopun 
yaxud keşişin taxtı (kafedra), minbər (amvon), vəftiz 
yeri, tövbə hücrəsi.

Liturgiya müxtəlifliyi və ayinin icra edilməsi

247. Nə üçün bir olan Məsihin ayini Kilsədə 
müxtəlif Liturgiya ənənələrinə uyğun olaraq 
keçirilir?
1200-1204
1207-1209
Məsihin dərkedilməz sirrinin zənginliyi bir Liturgiya 
ənənəsi ilə tükənməz. Məhz buna görə ən əvvəldən bu 
zənginlik müxtəlif xalqların mədəniyyətlərində əks 
olunurdu və məhz buna görə o bu qədər müxtəlifdir və 
bir-birini tamamlayır.

248. Müxtəliflikdə birliyi hansı meyar təmin edir?
1209
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Həvarilərin Rəvayətlərinə sədaqət, yəni həvarilərdən 
alınan imanda və ayinlərdə ünsiyyət – bu ünsiyyət 
Həvarilik Vərasətinin əlaməti və zəmanətidir.

249. Liturgiyada hər şey dəyişməzdirmi?
1205-1206
Liturgiyada, xüsusilə də ayinlərin Liturgiyasında, 
dəyişməz ünsürlər mövcuddur, çünki onlar Allah 
tərəfindən qoyulub və Kilsə onların sadiq qoruyucusudur.
Lakin dəyişən ünsürlər də mövcuddur, bunları Kilsə 
müxtəlif xalqların mədəniyyətinə uyğunlaşdırmalıdır, 
bəzən də bunu etmək onun borcudur.
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İkinci bölmə
Kilsənin yeddi sirləri (ayini)

Roqiyr van der Veyden. Yeddi sirlər. Kral incəsənət
muzeyi. Antverpen (Belcika).
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Kilsə sirləri (ayinləri və ya müqəddəs işarələri) İsanın 
Çarmıxdakı fidyə Qurbanının bəhrəsidir. Triptixdə yeddi 
ayinin icra olunduğu məbəd təsvir edilmişdir. Çarmıxa 
çəkilənin ayaq tərəfində Yəhyanın tutub saxladığı 
kədərdən gücü tükənmiş Məryəm və mömin qadınlar 
durub. Ən içəri hissədə messanı icra edən keşiş Çevrilmə
ayinindən sonra çörək yuxarı qaldırır; bununla da Çarmıx
Qurbanının Evxaristiya ibadətində çörək və şərab 
şəklində yenidən aktual olunması göstərilir.

 

Yan kapellanı göstərən triptixin soldakı şəklində Vəftiz, 
Miro yağı ilə Məshetmə (yepiskop tərəfindən təqdim 
olunan) və Tövbə ayinləri təsvir olunmuşdur. Sağdakı 
şəkildə isə Keşişlik (həmçinin yepiskop tərəfindən təqdim
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olunan) Nikah və Xəstələrin məsh edilməsi ayinləri 
nümayiş olunur. 
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Kilsənin yeddi sirri (ayini)

Septem 
Ecclesiae 
Sacramen
ta (lat.)

Kilsənin
yeddi 
sirri 
(azərb.)

Сем таинств 
церкви

(рус.)

Seven 
mysterys 
of church

(eng.)

Yedi 
Kilisenin

Kutsal 

İşareti

(türk)

Baptísmum Vəftiz Крещение Baptism Vaftiz

Confirmátio

Miro yağı
ilə 
məshet
mə

Миропомазани
е

Confirmati
on

Kuvvetlendir
me

Eucharístia Evxaristi
ya

Евхаристия Eucharist Efkaristiya

Paeniténtia Tövbə Покаяние Penance Barışma

Únctio 
infirmórum

Xəstələri
n məsh 
edilməsi

Елеосвящение
больного

Anointing 
of the sick

Kutsal hasta 
yağı

Ordo Keşişlik
Священство 
(рукоположен
ие)

Holy 
orders Ruhbanlık

Matrimóniu
m

Nikah Венчание Matrimony Evlenme

250. Hansı Kilsə sirləri mövcuddur?
1210-1211
Məsihçi həsretmə ayinləri (Vəftiz, Miro yağı ilə məshetmə
yaxud Konfirmasiya, Evxaristiya); şəfa ayinləri (tövbə və 
xəstələrin müqəddəs yağla məsh edilməsi); ünsiyyət və 
imanlıların missiyası xidməti zamanı keçirilən ayinlər 
(Keşişlik və Nikah) mövcuddur. Bunlar məsihçi həyatının 
vacib anlarına aiddir. Bütün ayinlər «onların şəxsi 
məqsədləri olan» Evxaristiyaya istiqamətlənilir (müq. 
Toma Akvinalı).
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Birinci fəsil
MƏSİHÇİ HƏSRETMƏ AYİNLƏRİ

251. Məsihçi həsretməsi necə həyata keçirilir?
1212
1275
Məsihçi həyatının əsaslarını qoyan ayinlər vasitəsilə 
həyata keçirilir: Məsihə iman edənlər Vəftiz zamanı 
yenidən doğulurlar, Yağla Məshetmə vasitəsilə 
möhkəmlənirlər və Evxaristiya vasitəsilə qidalanırlar.

Vəftiz sirri

252. Birinci həsretmə ayini necə adlanır?
1213-1216
1276-1277
Bu, əsas mərasimlə əlaqədar olduğuna görə Vəftiz 
adlanır və onun vasitəsilə ayin həyata keçirilir: «vəftiz 
etmək» – «suya salınmaq» mənasını daşıyır. 
Vəftiz olunan şəxs Məsihin ölümünə salınır və Onunla 
«yeni yaradılış» (2Kor 5:17) kimi dirilir. Həmçinin bu ayin 
«yuma, yəni Müqəddəs Ruhun bizi yenidən doğuzdurub 
təzələməsi» (Tit 3:5), «nurlanma» da adlanır, çünki vəftiz
olunan şəxs «nur övladı» (Ef 5:8) olur.

253. Əhdi-Ətiqdə vəftizin hansı rəmzləri var?
1217-1222
Əhdi-Ətiqdə Vəftizin bir çox rəmzləri var: həyat və ölüm 
mənbəyi olan su, su vasitəsilə xilas edən Nuhun gəmisi; 
İsraili Misir əsarətindən azad edən Qırmızı dənizdən 
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keçid; İsraili əbədi həyat rəmzi olan vəd olunmuş torpağa
sahib edən İordan çayından keçid.

254. Bütün bu rəmzləri kim həyata keçirdi?
1223-1224
İsa Məsih. İctimai xidmətinin əvvəlində O, İordan çayında
Vəftizçi Yəhya tərəfindən vəftiz olunur; çarmıxda onun 
yaralanmış böründən Vəftiz və Evxaristiya rəmzi olan su 
və qan axır. Diriləndən sonra isə O, həvarilərə missiya 
tapşırır: «.... gedin, bütün millətləri Mənim şagirdim edin;
onları Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz edin» 
(Mat 28:19).

255. Kilsə hansı tarixdən etibarən və kimi vəftiz 
edir?
1226-1228
Pentekost günündən etibarən Kilsə İsa Məsihə iman 
edənləri vəftiz edir.

256. Vəftiz mərasimi nədən ibarətdir?
1229-1245
1278
Vəftiz mərasimi Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun adını 
çağırmaqla bərabər eyni zamanda vəftiz olunan şəxsin 
suya salınmasından yaxud onun başına suyun 
tökülməsindən ibarətdir.

257. Kim vəftiz oluna bilər?
1246-1252
Vəftiz olunmamış hər bir insan vəftiz oluna bilər.

258. Nə üçün Kilsə körpələri vəftiz edir?
1250
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İlk günahın zədələri ilə doğulduqlarına görə onların 
zülmət padşahlığından azad olmağa və Allah övladlarının
azadlıq Padşahlığına köçürülməyə ehtiyacları olur.

259. Vəftiz olunan şəxsdən nə tələb olunur?
1253-1255
Vəftiz olunan hər bir şəxsdən iman etirafını söyləməsi 
tələb olunur. Yaşda yetkin insan şəxsən özü, uşaqlar 
vəftiz olunanda isə valideynlər və Kilsə iman etirafını 
söyləməlidir. Vəftiz valideynlər (şahidlər) və bütün Kilsə 
cəmiyyəti Vəftizə hazırlığa (katekumenat, xəbərvermə) 
görə və həmçinin vəftiz olunan şəxsdə vəftiz imanının və 
lütfün inkişafına görə məsuliyyət daşıyır.

260. Kim vəftiz edə bilər?
1256
1284
Vəftiz ayinini həyata keçirən adi məbəd xidmətçisi 
yepiskop yaxud keşişdir, Latın Kilsəsində isə həmçinin 
dyakondur. Lazım gəldikdə isə Kilsənin icra etdiyini 
həyata keçirmək istəyən hər bir insan vəftiz edə bilər. 
Ayin xidmətçisi vəftiz olunan şəxsin başına su tökür və 
trinitar vəftiz ifadəsini təkrarlayır: «Səni Ata, Oğul və 
Müqəddəs Ruh naminə vəftiz edirəm».

261. Xilas üçün vəftiz vacibdirmi?
1257
Xilas üçün vəftiz Müjdəni eşidənlər və bu ayinin icrasını 
xahiş etmə imkanı olanlar üçün vacibdir.

262. Vəftizsiz xilas olmaq mümkündürmü?
1258-1261
1281-1283
Məsih hamı üçün öldüyünə görə Vəftizsiz yalnız imana 
görə ölənlər (Qan Vəftizi), katexumenlər (elan olunanlar) 
və həmçinin Məsihi və Kilsəni tanımadan səmimi olaraq 
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Allahı axtaran və Onun iradəsini yerinə yetirməyə çalışan
(Arzu Vəftizi) bütün lütf altında olanlar xilas ola bilərlər. 
Vəftiz olunmamış uşaqları isə Kilsə liturgiya vasitəsilə 
Allahın mərhəmətinə tapşırır.

263. Vəftizin səmərələri nədir?
1262-1274
1279-1280
Vəftiz insanı ilkin günahdan, şəxsi günahlardan 
təmizləyir və günahlara görə cəzalardan azad edir; 
təqdis edən lütf vasitəsilə insanı Üçlüyün İlahi həyatının 
iştirakçısı edir; Məsihlə birləşdirən və Onun Kilsəsinə 
qovuşduran bəraət qazandıran lütfü verir; Məsihin 
kahinliyində iştirak etdirir və bütün məsihçilərlə 
ünsiyyətə təməl qoyur; ilahiyyat xeyirxahlığı və 
Müqəddəs Ruhun ənamlarını verir. Vəftiz olunan şəxs 
həmişəlik Məsihə məxsus olur, çünki Məsihin pozulmaz 
möhürü (xasiyyəti) ilə qeyd olunur.

264. Vəftiz zamanı verilən məsihçi adının mənası 
nədir?
2156-2159
2167
Ad çox vacibdir, çünki Allah hər bir insanı adı ilə, yəni 
onu öz nadirliyində tanıyır. Vəftiz zamanı məsihçi Kilsədə 
ad alır, yaxşı olar bu ad müqəddəs şəxsin adı olsun və 
həmin müqəddəs şəxs onun üçün müqəddəslik nümunəsi
olur və Allah qarşısında onun üçün vəsatətçilik edir.

Miro yağı ilə məshetmə sirri (Konfirmasiya)
Miro yağı ilə məshetmə = Konfirmasiya = müqəddəs yağla məshetmə

265. Miro yağı ilə məshetmə sirri İlahi xilas 
planında hansı yeri tutur?
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1285-1288
1315
Əhdi-Ətiqdə peyğəmbərlər xəbər veriblər ki, Rəbbin 
Ruhu gələcək, Məsihin və bütün məsihçi xalqın üzərində 
olacaq. Məsihin bütün həyatı və missiyası Müqəddəs 
Ruhla tam birlikdə keçir. Həvarilər Pentekost günü 
Müqəddəs Ruhu alırlar və «Allahın əzəmətli işlərindən 
danışırlar» (Həv 2:11). Onlar yenicə vəftiz olunmuş 
şəxslərə əlqoyulma vasitəsilə Müqəddəs Ruhun ənamını 
verirlər. Əsrlər boyu Kilsə Ruh vasitəsilə yaşamaqda və 
Onu övladlarına ötürməkdə davam edir. 

266. Nə üçün bu ayin Miro yağı ilə məshetmə sirri,
Müqəddəs yağla   məshetmə    yaxud Konfirmasiya 
adlanır?
1289
Məshetmə və yağçəkmədən ibarət olan əsas ayin 
olduğuna görə Yağla məshetmə (Şərq Kilsələrində 
müqəddəs yağla məshetmə) adlanır. Vəftiz lütfünü təsdiq
edərək möhkəmlətdiyinə görə Konfirmasiya adlanır. 

267.   Miro yağı ilə məshetmə sirr  inin mahiyyəti 
nədir?
1290-1301
1318
1320-1321
Miro yağı ilə məshetmə sirrinin mahiyyəti xidmətçinin 
əlqoyulmasi ilə bərabər, mərasimdən asılı olaraq ayinin 
ifadəsini söyləyərək müqəddəs yağla (balzamla 
qarışdırılmış və yepiskop tərəfindən təqdis edilmiş 
zeytun yağı ilə) məshetmədən ibarətdir. Qərbdə vəftiz 
olunan şəxsin alnı yağla məsh edilir və bu sözlər deyilir: 
«Müqəddəs Ruhun əlamətinin ənamını qəbul et». 
Vizantiya ayinli Şərq Kilsələrində məshetmə həmçinin 
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bədənin digər hissələrində də keçirilir və bu sözlər 
deyilir: «Müqəddəs Ruhun ənamının möhürü».

268.   Miro yağı ilə məshetmə sirr  inin nəticəsi 
nədir?
1302-1305
1316-1317
Miro yağı ilə məshetmə sirrinin nəticəsi – Pentekost 
günündə olduğu kimi Müqəddəs Ruhun xüsusi enməsidir.
Bu enmə insana unudulmaz möhür qoyur və vəftiz 
lütfünü böyüdür; insan İlahi övladlıqda daha da dərin kök
salır, Məsihlə və Onun Kilsəsi ilə daha da möhkəmlənir; 
Müqəddəs Ruhun ənamlarını çoxaldır; xüsusi qüvvət verir
ki, insan məsihçi imanı barədə şəhadət edə bilsin.

269. Bu sirri  kim qəbul edə bilər?
1306-1311
1319
Hər bir vəftiz olunmuş və hələ yağla məshedilməmiş 
şəxs yalnız bir dəfə yağla məshedilmə ayinini qəbul edə 
bilər və etməlidir də. Ayinin çox təsirli olması üçün həmin
insan lütf vəziyyətində olmalıdır.

270. Miro yağı ilə məshetmə ayininin xidmətçisi 
kimdir?
1312-1314
İlkin xidmətçi yepiskopdur. Ayin vasitəsilə yağla 
məshedilənin həvari ölçüsündə Kilsə ilə əlaqəsi göstərilir.
Bu ayin xüsusi hallarda yepiskopun həmkarı olan keşiş 
tərəfindən təqdim ediləndə yepiskopun təqdis etdiyi 
müqəddəs yağ vasitəsilə yepiskop və kilsə ilə əlaqəni 
ifadə edir.

Evxaristiya sirri
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271. Evxaristiya nədir?
1322-1323
1409
Bu, Rəbb İsanın Öz İkinci Zühuruna qədər Çarmıxdakı 
Qurbanını fasiləsiz əbədiləşdirmək üçün müəyyən etdiyi, 
bununla da Öz Kilsəsinə ölümü və dirilməsi barədə xatirə
bəxş etdiyi Bədəninin və Qanının Qurbanıdır. Evxaristiya 
– birliyin əlaməti, mərhəmət bağları və Pasxa ziyafətidir, 
bu ziyafətdə biz Məsihi əldə edirik və qəlbimiz lütflə 
dolur və əbədi həyatın rəhnini əldə edir.

272. İsa Məsih nə vaxt Evxaristiyanı təyin etdi?
1323
1337-1340
O, müqəddəs (Böyük) Cümə Axşamı, “xəyanət edildiyi 
gecə” (1Kor 11:23) həvarilərlə birlikdə Gizli Şam 
Yeməyini qeyd edəndə Evxaristiyanı təyin etdi.

273. Bu ayini O necə təyin etdi?
1337-1340
1365, 1406
Həvariləri otağa toplayaraq İsa əlinə çörəyi götürüb 
böldü, onlara payladı və dedi: «Alın, hamınız ondan 
yeyin, çünki bu mənim Bədənimdir və Mənim bədənim 
sizə görə qurban verilir». Sonra O, əlinə içərisində şərab 
olan kasanı götürdü və şagirdlərinə dedi: «Alın, hamınız 
bundan için, çünki bu Mənim yeni və əbədi Əhdimin 
Qanıdır, bir çoxlarının günahlarının bağışlanması üçün 
töküləcək. Məni xatırlayaraq bunu edin».

274. Kilsə həyatında Evxaristiya nə məna daşıyır?
1324-1327
1407
Evxaristiya – bütün məsihçi həyatının mənbəyi və 
zirvəsidir. Evxaristiyada bizi təqdis edən Allahın 
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hərəkətləri və bizim Ona ibadətimiz zirvəyə çatır. 
Evxaristiya özündə Kilsənin bütün ruhani nemətlərini – 
bizim Pasxamız olan Məsihin Özünü cəmləşdirir. 
Evxaristiyada İlahi həyatla ünsiyyət və Allahın Xalqının 
birliyi ifadə və realizə edilir. Evxaristiya vasitəsilə səmavi 
liturgiya ilə biz artıq burada ikən birləşir və əbədi həyatın
ləzzətini qabaqcadan duyuruq.

275. Bu ayin daha necə adlanır?
1328-1332
Bu ayinin tükənməz zənginliyi müxtəlif adlarda ifadə 
olunur, hər bir ad onun müəyyən aspektini əks etdirir. 
Çox vaxt bu, Evxaristiya, Müqəddəs Messa, Rəbbin 
Süfrəsi, Çörək bölmə, Evxaristiya yığıncağı, Əzabların 
xatırlanması, Rəbbin ölüm və dirilməsi, Müqəddəs 
Qurban, müqəddəs və ilahi Liturgiya, müqəddəs Sirlər, 
Mehrabın müqəddəs Ayini, müqəddəs Birləşmə adlanır. 

276. Evxaristiya xilasın İlahi planında hansı yeri 
tutur?
1333-1344
Əhdi-Ətiqdə Evxaristiya barədə peyğəmbərlik edilir, ilk 
növbədə hər il keçirilən Pasxa ziyafəti zamanı yəhudilər 
hər il mayasız çörək yeyərək Misirdən azad olaraq 
qaçışlarını xatırlayırlar. İsa Öz təlimində Evxaristiya 
barədə xəbər verir və Pasxa ziyafəti zamanı şagirdləri ilə 
birlikdə Sirrli Axşam keçirərək onu təyin edir. Kilsə 
həmişə, xüsusilə də İsanın dirildiyi bazar günündə 
Evxaristiyanı keçirirdi və Rəbbin əmrini yerinə yetirirdi: 
«Bunu Məni xatırlamaq üçün edin» (1Kor 11:24).

277. Evxaristiya necə keçirilir?
1345-1355
1408
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Evxaristiyanın iki vacib hissəsi var və bu hissələr ibadətin
tam birliyini təşkil edir: Allah Kəlamının vəzi və dinləməsi
olan Kəlamın Liturgiyası; çörək və şərabın təqdimatı ilə 
Evxaristiya Liturgiyası, anafora, yəni təqdis duası və 
Birləşmə. 

278. Evxaristiyanın xidmətçisi kimdir?
1348
1411
(Yepiskop yaxud presviterin) lazımi yolla 
əlqoyulmasından keçmiş, Kilsənin adından Məsihin 
simasında hərəkət edən keşiş.

279. Evxaristiyanı keçirmək üçün nə gərəkdir?
1412
Buğda çörəyi və üzüm şərabı.

280. Evxaristiya nə mənada Məsih Qurbanının 
xatırlanmasıdır?
1362-1367
Evxaristiya o mənada xatırlamadır ki, bəşəriyyət üçün bir
dəfə və həmişəlik çarmıxda Ataya Məsihin Qurbanını 
aktuallaşdırır. Evxaristiyanın qurban xarakteri onun 
qoyulduğu sözlərdə görünür: «Bu Mənim sizin üçün 
verilən Bədənimdir» və «Bu kasa sizin üçün tökülən 
Qanımdır» (Luka 22:19-20). Çarmıx Qurbanı və 
Evxaristiya Qurbanı – bir qurban təqdimatıdır. Qurban və 
Özünü Qurban verən Şəxs eynidir – burada yalnız qurban
təqdimetmə yolu fərqlənir: Özünü Çarmıxda qanlı Qurban
verən Şəxs Evxaristiyada qansız qurban verilir.

281. Kilsə Evxaristiya qurbanında necə iştirak 
edir?
1368-1372
1414
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Evxaristiyada Məsih Qurbanı Onun Bədəninin hər bir 
üzvü üçün qurban olur. Məsihə iman edən adamların 
həyatı, onların şükranları, əzabları, duaları və əməkləri 
Məsihin həyatı, şükranları, əzabları, duaları və əməyi ilə 
birləşir. Evxaristiya qurbanı bütün iman edən, sağ və 
vəfat etmiş insanlara görə qurban kimi, bütün insanların 
günahlarına görə, həmçinin Allahdan ruhani və material 
rifahları əldə etmək üçün gətirilir. Məsihin qurbanı ilə 
səmavi Kilsə də birləşir. 

282. İsa Evxaristiyada necə iştirak edir?
1373-1375
1413
İsa Məsih Evxaristiyada nadir və müqayisəedilməz yolla 
iştirak edir. İsa bu ayində, həqiqətən, real və mahiyyət 
şəklində iştirak edir: Bədəni, Qanı, canı və İlahi təbiəti ilə.
Buna görə də Evxaristiyada ayinli (müqəddəs) yolla, yəni
Evxaristiya növlü çörək və şərabda Allah və insan olan 
Məsih bütövlüklə iştirak edir.

283. Çevrilmə  nədir?
1376-1377
1413
Çevrilmə çörəyin mahiyyətinin Məsihin mahiyyətinə, 
şərabın mahiyyətinin isə Onun Qanına çevrilməsidir. Bu 
çevrilmə Evxaristiya duası zamanı Məsihin Kəlamının 
təsirinə və Müqəddəs Ruhun hərəkətinə görə baş verir. 
Lakin hissiyat  orqanları üçün «Evxaristiya növləri» 
adlandırılan çörək və şərabın xüsusiyyətləri dəyişməz 
olaraq qalır.

284. Çörəyin bölünməsi Məsihi bölürmü?
1377
Çörəyin bölünməsi Məsihi bölmür: Evxaristiya növlərinin 
hər birində və onların hər hissəsində Məsih tam 
dolğunluğu ilə mövcuddur.
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285. Məsihin Evxaristiyada iştirakı nə qədər 
davam edir?
1377
Evxaristiya növlərinin mövcud olduğu qədər.

286. Evxaristiya ayininə hansı münasibət 
olmalıdır?
1378-1381
1418
Evxaristiya ayininə münasibət ibadət münasibəti 
olmalıdır  və bu, yalnız Allaha aid olunur – həm 
Evxaristiya zamanı, həm də ondan kənar bir vaxtda. 
Kilsə təqdim olunmuş ənamları səylə qoruyaraq onları 
xəstələrə və zahiri səbəblərə görə müqəddəs Messada 
iştirak edə bilməyənlərə gətirir; Məsihə iman edənlərə 
təntənəli ibadət üçün təqdim edir; mərasim zamanı 
daşıyır və tez-tez bəxşişxanadakı müqəddəs 
təqdimatlara ibadət etmək üçün dəvət edir.

287. Nə üçün Evxaristiya Pasxa ziyafətidir?
1382-1384
1391-1396
Evxaristiya – Pasxa ziyafətidir, çünki Məsih Öz Pasxasını 
sirli yolla qeyd edərək, bizə Öz Bədənini və Öz Qanını 
yemək və içməkdə təqdim edərək verir və Öz 
Qurbanında bizi Özü ilə və bir-birimizlə birləşdirir.

288. Mehrab (qurbangah) nədir?
1383
1410
Mehrab (qurbangah) – təqdim olunan Qurban (Çarmıx 
qurban təqdimatının mehrabı) və bizə verilən səmavi 
qida kimi iştirak edən Məsihin simvoludur. 
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289. Kilsə nə zaman müqəddəs Messada iştirak 
etməyi tələb edir?
1389
1417
Kilsə iman edənlərdən hər Rəbbin günü (bazar günü)  və 
təyin olunmuş bayramlarda müqəddəs Messada iştirak 
etməyi tələb edir və həmçinin digər günlərdə də onda 
iştirak etməyi məsləhət görür.

290. Müqəddəs Birləşməni  nə vaxt qəbul  etmək 
olar?
1389
Kilsə Məsihə iman edənlərə, onlar Müqəddəs Messada 
iştirak edirlərsə və lütf vəziyyətindədirlərsə  Müqəddəs 
Birləşməni qəbul etməyi məsləhət görür və ən azı ildə bir
dəfə Pasxa zamanı Birləşməni qəbul etməyi tələb edir.

291. Birləşməni  almaq üçün nə gərəkdir?
1385-1389
1415
Birləşməni qəbul etmək üçün Katolik Kilsəsinə üzv və lütf
vəziyyətində olmaq gərəkdir, yəni vicdanda ölümə 
aparan günah olmamalıdır. Ağır günahı barədə bilən şəxs
Birləşmədən əvvəl Tövbə ayinində iştirak edərək 
günahların bağışlanmasını qəbul etməlidir. Həmçinin 
Məsihə ehtiramı göstərən ruhani diqqət, dua, Kilsənin 
müəyyən etdiyi orucu saxlamaq və zahiri davranış da 
(geyim, jestlər) vacibdir.

292. Birləşmənin səmərələri nədir?
1391-1397
1416
Birləşmə  bizim Məsihlə və Onun Kilsəsi ilə birliyimizi 
möhkəmləndirir, Vəftiz və Miro yağı ilə məshetməzamanı
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alınan lütf həyatımızı qoruyur və yeniləşdirir, insanlara 
məhəbbətdə bizə böyümək imkanını verir. Mərhəmətdə 
bizi möhkəmlədərək yüngül günahları bağışlayır və 
gələcəkdə ölümə aparan günahları etməkdən qoruyur.

293. Digər konfessiyalara məxsus olan məsihçilərə
Birləşməni  nə vaxt vermək olar?
1398-1401
Katolik din xadimləri qanuni olaraq Birləşməni  Katolik 
Kilsəsi ilə tam ünsiyyətdə olmayan, lakin öz iradələri ilə 
bunu xahiş edən və düzgün münasibətdə olan Şərq 
Kilsələrinin üzvlərinə verirlər.
Digər Kilsə icmalarının üzvlərinə gəldikdə isə katolik din 
xadimləri qanuni olaraq Birləşməni onların üzvlərinə o 
halda verirlər ki, ciddi ehtiyac yaranır və öz iradələri ilə 
bunu xahiş edirlər və düzgün münasibət bəsləyir və bu 
ayinə qarşı katolik imanını göstərirlər.

294. Nə üçün Evxaristiya «gələcək izzətin 
təminatı» adlanır?
1402-1405
Çünki Evxaristiya bizi bütün səmavi lütflə və hər cür 
xeyir-dua ilə doldurur, bizi həyatda möhkəmlədir və bizə 
əbədi həyat arzusunu verir, burada ikən bizi Atanın sağ 
tərəfində oturan Məsihlə, Səmavi Kilsə, Məryəm Ana ilə  
və bütün müqəddəslərlə birləşdirir.

Evxaristiyada biz «bir çörəyi – ölümsüzlük dərmanını və 
ölümə qarşı padzəhri bölürük ki, əbədi olaraq İsa 
Məsihdə yaşaya bilək» (müq. İqnatius Antioxiyalı).

İkinci fəsil
ŞƏFA SİRLƏRİ
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295. Nə üçün Məsih Tövbə və Xəstələrin   məsh 
edilməsi   sirlərini təyin etdi?
1420-1421
1426
Canın və bədənin Təbbabı olan Məsih bunları təyin etdi 
ki, biz günaha görə məsihçi həsretmə mərasimləri 
zamanı Onun tərəfindən bizə verilən yeni həyatı 
itirməyək. Məhz buna görə Məsihə məqbul idi ki, bu iki 
ayin vasitəsilə Kilsə Onun şəfavermə və xilas işini davam
etsin.

Tövbə və Barışma sirri

296. Bu ayinin adı nədir?
1422-1424
Bu ayinin adı Tövbə, Barışma, Bağışlama, Etiraf, Allaha 
tərəf Dönmədir.

297. Nə üçün vəftizdən sonra Barışma ayini də 
gərəkdir?
1425-1426
1484
Çünki Vəftiz zamanı qəbul olunmuş lütfdə yeni həyat 
insan təbiətinin zəifliyini və günaha meylini (ehtirasını) 
istisna etmir, Məsih bu ayini günaha görə Ondan 
uzaqlaşmış vəftiz olunan şəxslərin geri dönmələri üçün 
təyin etdi.

298. Bu ayin nə vaxt təyin olunmuşdur?
1485
Dirilmiş Rəbb bu ayini Pasxa günü axşam təyin etdi, o 
vaxt Öz həvarilərinə göründü və dedi: «Müqəddəs Ruhu 
alın! Kimin günahlarını bağışlasanız, bağışlanır, kimin 
günahlarını bağışlamasanız, bağışlanmamış qalır» (Yəh 
20:22-23).
299. Vəftiz olunanların tövbəyə ehtiyacları varmı?
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1427-1429
Vəftiz olunanların həyatında Məsihin Allaha tərəf 
dönməyə və tövbəyə çağırışı səslənməkdə davam edir. 
Allaha tərəf dönmək – bütün Kilsəyə verilən tapşırıqdır. 
Kilsə müqəddəsdir, lakin öz çərçivəsinə günahkarları 
daxil edir.

300. Daxili tövbə nədir?
1430-1433
1490
İlahi lütf tərəfindən təhrik olunan «sınıq ürəyin» Allahın 
mərhəmətli məhəbbətinə cavab hərəkəti (Zəb 51:19). 
Daxili tövbə edilən günahlara görə peşmançılıq və nifrət 
deməkdir, gələcəkdə daha günah etməməyin möhkəm 
qərarı və Allahın köməyinə ümid bəsləmək deməkdir. 
Daxili tövbə Allahın mərhəmətinə ümidlə qidalanır.

301. Məsihçi həyatının hansı formalarında tövbə 
özünü göstərir?
1434-1439
Tövbə müxtəlif formalarda özünü göstərir, ən əvvəl də 
oruc, dua və ianədə. Tövbənin bu və digər formalarını 
məsihçi öz gündəlik həyatında icra edə bilər, xüsusilə də 
Böyük Oruc vaxtı, cümə günü və tövbə günündə.

302. Hansı ünsürlər barışma ayininin mahiyyətini 
göstərir?
1440-1449
Bunlar iki ünsürdür: Müqəddəs Ruhun təsiri ilə dönən 
insanın əməlləri və Məsihin Adı ilə keşiş  tərəfindən 
günahların bağışlanmasıdır. Günahlar yalnız Allah 
tərəfindən bağışlanır. Keşiş bu ayində vasitəçi kimi iştirak
edir və günahlara görə əvəzvermə metodunu müəyyən 
edir (epitimiya).
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303. Tövbə edən adam nə etməlidir?
1450-1460
1487-1492
Vicdanını diqqətlə yoxlamalıdır; qəm yaxud tövbə (Allaha
məhəbbətdən gəlirsə, bu, kamil tövbədir, digər 
niyyətlərdən gəlirsə, bu, qeyri-kamil tövbədir) daha 
günah etməmək qərarını göstərir; etiraf – keşişin 
qarşısında günahların etirafından ibarətdir; ödəmə yaxud
keşişin tövbə edən şəxsin üzərinə qoyduğu günahın 
nəticəsində verilmiş ziyanın əvəzində müəyyən tövbə 
işlərinin yerinə yetirilməsi (epitimiya). 

304. Hansı günahları etiraf etmək gərəkdir?
1456
Vicdanı diqqətlə yoxlayandan sonra yadımıza düşən 
bütün etiraf edilməmiş ağır günahları etiraf etmək 
gərəkdir. Ağır günahları etiraf – bağışlamanı əldə 
etmənin yeganə ordinar (adi) yoludur.

305. Ağır günahları etiraf etmək nə zaman 
vacibdir?
1457
Yetkin yaşa çatmış hər bir imanlı heç olmazsa ildə bir 
dəfə ağır günahları etiraf etməlidir. Həmçinin Birləşməni 
qəbul etməzdən əvvəl ağır günahlar etiraf olunmalıdır.

306. Nə üçün gündəlik günahlar etiraf oluna bilər?
1458
Adi günahların etirafı ciddi olaraq mütləq deyil, lakin 
Kilsə tərəfindən məsləhət görülür, çünki bizə düzgün 
vicdan tərbiyə etməyə və pis meyllərlə mübarizə 
aparmağa kömək edir. Məsihə bizə şəfa vermə imkanını 
yaradır və bizə Ruhun həyatında inkişaf etməyə imkan 
verir.

135



307. Bu ayinin xidmətçisi kimdir?
1461-1466
1495 
Məsih barışdırma xidmətini Öz həvarilərinə, onların işini 
davam etdirən yepiskop və keşişlərə etibar etdi və onlar 
Allahın mərhəmət və ədalətinin alətlərinə çevrilirlər. 
Onlar Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh naminə günahları 
bağışlama səlahiyyətini həyata keçirirlər.

308. Bəzi günahları bağışlama səlahiyyəti kimə 
verilib?
1463
Bəzi günahları, xüsusilə ağır günahları (məsələn, 
Kilsədən kənarlaşdırma ilə cəzalanan günahlar) 
bağışlama səlahiyyəti Müqəddəs Taxta, yerli yepiskop 
yaxud onlardan bu səlahiyyəti alan keşişlərə məxsusdur. 
Ölüm təhlükəsi olanda hər bir keşiş hər bir günahı buraxa
və Kilsədən kənarlaşdırmanı aradan qaldıra bilər.

309. Dini xadim etirafın sirrini saxlamalıdırmı?
1467
Bu xidmətin incəliyini və böyüklüyünü və həmçinin 
adamlara ehtiram göstərmə borcunu nəzərə alaraq, hər 
bir din xadimi ciddi cəza qorxusu altında sirr möhürünü 
qorumalı, yəni etiraf zamanı bildiyi günahı tam sirr 
saxlamalıdır.

310. Bu ayinin səmərəsi nədir?
1468-1470
1496 
Bu ayinin səmərəsi bunlardır: Allahla barışıq və bunun 
nəticəsində günahların bağışlanması; Kilsə ilə barışıq; lütf
vəziyyətinin (itirilmiş olduğu halda) bərpa olunması, 
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ölümə aparan günah nəticəsində təyin edilmiş əbədi 
cəzadan azadolma və qismən də olsa, günaha görə 
müvəqqəti cəzadan azadolma; vicdanın sülhü və 
sakitliyi, ruhani təsəlli, məsihçi mübarizə üçün ruhani 
qüvvələrin çoxalması.
311. Hansı hallarda bu ayini ümumi etiraf şəklində
keçirmək və kollektiv bağışlama vermək olar?
1480-1484
Son zərurət halında (məsələn, bilavasitə ölüm təhlükəsi 
olanda) Kilsə normalarına ehtiram göstərərək və başqa 
vaxt ağır günahları bağışlama imkanını niyyət edərək 
bütün cəmiyyət üçün barışma ayinini və ümumi etirafı 
keçirmək və ümumi günahları bağışlamaq olar.

312. İndulgensiya nədir?
1471-1479
1498
İndulgensiya – Allah qarşısında təqsiri artıq silinmiş 
günahlara görə müvəqqəti cəzanın götürülməsidir; 
Məsihə iman edənlər  müəyyən şəraitlərdə özləri yaxud 
Məsihin və müqəddəslərin xəzinəsindən satınalınma 
xeyirxahlığını bölüşdürən və paylaşdıran Kilsə xidməti 
vasitəsilə vəfat etmiş şəxslər üçün indulgensiya alırlar.

Xəstələrin yağlanması sirri 

313. Əhdi-Ətiqdə xəstəlik necə anlaşılır?
1499-1502
Əhdi-Ətiq insanı xəstəlikdə təcrübədə öz məhdudluğunu 
dərk edir və eyni zamanda başa düşür ki, xəstəlik sirli 
yolla günahla əlaqədədir. Peyğəmbərlər əvvəlcədən 
söyləyirdilər ki, insanın xəstəliyi öz günahlarına və digər 
şəxslərin günahlarına görə də satınalınma qiymətini də 
daşıya bilər. Beləliklə, insan Allah qarşısında xəstə 
olarkən Ona şəfa barədə yalvarırdı.
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314. İsanın xəstələrə olan mərhəmətinin mənası 
nədir?
1503-1505 
İsanın xəstələrə mərhəmət etməsi və zəiflərin çoxsaylı 
şəfaları aydın şəkildə göstərir ki, Məsihlə Allah Padşahlığı
– yəni günah, əzab və ölüm üzərində qələbə 
yaxınlaşmışdır. Öz əzabları və ölümü ilə Məsih əzaba yeni
məna verdi – indi əzab Onun əzabları ilə birləşdikdə 
özümüz və digər insanlar üçün təmizlənmə və xilas 
alətinə çevrilə bilər.

315. Kilsə xəstələr qarşısında hansı məsuliyyəti 
daşıyır?
1506-1513
1526-1527 
Kilsə Rəbdən xəstələrə şəfa vermə tapşırığını alıb və bu 
tapşırığı xəstələrə xidmət edərək və həmçinin onlara 
duada vəsatətçilik etməklə yerinə yetirməyə çalışır. 
Bundan başqa, xəstələrin xeyri üçün Kilsənin Məsih Özü 
qoyduğu xüsusi ayini var və müqəddəs Yaqub bu barədə 
şəhadət edir: «Aranızda xəstə olan varmı? Qoy imanlılar 
cəmiyyətinin ağsaqqallarını çağırtdırsın. Onlar da Rəbbin 
adına onu yağla məsh edərək dua etsinlər» (Yaq 5:14).

316. Xəstələrin   yağlanması   sirrini kim ala bilər?
1514-1515
1528-1529 
Xəstəlik yaxud qocalıq halında ölüm təhlükəsi qarşısında 
olan imanlı bu ayini ala bilər. Həmin şəxs xəstəlik 
gücləndikdə yaxud yeni xəstəlik gəldikdə bir də bu ayini 
ala bilər.

317. Bu ayini kim keçirir?
1516
1530
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Bu ayini yalnız keşişlər (yepiskoplar yaxud presviterlər) 
keçirirlər.

318. Bu ayin necə həyata keçirilir?
1517-1519
1531
Bu ayinin həyata keçirilməsində əsas olan xəstənin 
alnının və ovuclarının (latın ayini) yaxud bədəninin digər 
hissələrinin (digər ayinlər) mümkündürsə, yepiskop 
tərəfindən təqdis olunmuş zeytun yağı ilə, ətirli yağla 
məsh edilməsidir. Məsh etmə keşişin duası ilə müşayiət 
olunur; keşiş bu ayinə məxsus olan xüsusi lütf diləyir.

319. Bu ayinin səmərələri nədir?
1520-1523
1532 
Bu ayin xüsusi lütf verir və bu lütf xəstəni Məsihin 
Əzabları ilə daha da yaxın bağla birləşdirir. Bunun, 
xəstəyə və bütün Kilsəyə xeyri var, xəstəyə təsəlli, sülh, 
cəsarət və xəstə etiraf edə bilmədisə, hətta günahların 
bağışlanmasını da verir. Bundan başqa, bu ayin Allaha 
məqbuldursa, fiziki sağlamlığın bərpasını verir. Hər halda
yağla məsh etmə xəstəni Atanın Evinə keçməyə 
hazırlaşdırır.

320. Ölən insana verilən xeyir-dua (viatik) nədir?
1524-1525
Yer üzündəki həyatını tərk edən və əbədi həyata keçid 
üçün hazırlaşan adamlar tərəfindən qəbul edilən 
Evxaristiyadır. Bu dünyadan Ataya keçid zamanı qəbul 
edilən ölən və dirilən Məsihin Bədəni və Qanı əbədi 
həyatın toxumu və dirilmənin gücüdür.

Üçüncü fəsil
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XİDMƏT SİRLƏRİ

321. Xidmət  sirləri hansılardır?
1533-1535
Xidmət sirrləri: Keşişlik və Nikah, bunlar Kilsədə Allah 
Xalqının təşviqi üçün xüsusi lütf verir. Onlar xüsusi yolla 
Kilsə ünsiyyətinə və başqalarının xilasına kömək göstərir.

Keşişlik sirri 

322. Keşişlik sirri nədir?
1536
Məsihin Həvarilərə tapşırdığı missiya bu ayin vasitəsilə 
Kilsədə həyata keçirilməkdə davam edir.

323. Nə üçün bu ayin latınca «ordinatio» adlanır?
1537-1538
Ordinatio - əlqoyulma və həsretmə deməkdir. Müqəddəs 
Ruhun xüsusi ənamı ilə Məsihin adı və səlahiyyəti 
vasitəsilə Allah Xalqına xidmət etmək üçün «müqəddəs 
səlahiyyəti» (sacra potestas) həyata keçirməyə imkan 
verir. 

324. Keşişlik sirri xilas haqqında İlahi plana necə 
daxil edilib?
1539-1546
1590-1591 
Əhdi-Ətiqdə bu ayinin rəmzi xadimlər olub – levililər, 
Harunun kahinləri və yetmiş nəfər ağsaqqaldan ibarət 
olan cəmiyyət (Say 11:25). Bu rəmzlər Məsih İsada tam 
icra olunur. Məsih Özünü Çarmıxda Qurban verməklə 
«Allahla insanlar arasında bir Vasitəçi» (bax 1Tim 2:5), 
«Melkisedeq vəzifəli Baş Kahin» (bax İbr 5:10) oldu. 
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Məsihin vahid kahinliyi xidmət edən keşişlərdə 
mövcuddur.

«Məsih yeganə həqiqi Kahindir, başqa keşişlər isə Onun 
xidmətçiləridir» (müq. Toma Akvinalı).

325. Keşişlik sirrinin neçə dərəcəsi var?
1554
1593
Kilsə strukturunda Keşişlik sirrinin üç əvəzedilməz 
dərəcəsi var: yepiskopluq, presviterlik (keşişlik), 
dyakonluq.

326. Yepiskopluğa əlqoyulmanın səmərəsi nədir?
1557-1558
Yepiskop əlqoyulma (xirotoniya) Keşişlik ayininin 
tamlığını göstərir, yepiskopu həvarilərin qanuni varisi 
edir, Yepiskoplar Heyətinə daxil edir, buna görə yepiskop 
Papa və digər yepiskoplarla bütün Kilsələrin qeydinə 
qalır. Xirotoniya, həmçinin öyrətmə, təqdis etmə və 
idarəetmə missiyasını da verir.

327. Yerli Kilsədə yepiskopa hansı missiya verilir?
1560-1561
Öhdəsinə yerli Kilsə tapşırılmış yepiskop görünən 
başlanğıcdır və bu Kilsənin birliyinin təməlidir, bu Kilsədə
Məsihin vikarisi kimi presviter və dyakonların köməyi ilə 
rəhbərlik missiyasını yerinə yetirir.

328. Presviter rütbəsinə əlqoyulmanın səmərəsi 
nədir? 
1562-1567
1595 
Müqəddəs Ruhun məshi presviteri ruhani və pozulmaz 
möhürlə (xasiyyətlə) möhürləyir və onu Kahin olan 
Məsihə bənzər, Baş olan Məsihin simasında hərəkət 
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etməyə qadir edir. Yepiskopun  əməkdaşı olaraq presviter
Müjdəni vəz etməyə, imanlıları otarmağa, Liturgiya , ilk 
növbədə isə Evxaristiya keçirməyə həsr olunur. Presviter 
xidməti üçün qüvvəni Evxaristiyadan əldə edir.

329. Presviter öz xidmətini necə həyata keçirir?
1568
Ümumdünya missiyası üçün əlqoyulmuş olduğu halda, 
presviter yerli Kilsədə xidmət edir, ayinlər vasitəsilə 
qardaş bağları ilə presviterliyi təşkil edən digər 
presviterlərlə birləşir, yepiskopla ünsiyyətdə olaraq və 
ona tabeçilikdə, yerli Kilsə üçün məsuliyyət daşıyır.

330. Dyakon əlqoyulmasının nəticəsi nədir?
1569-1571
1596
Dyakon hamıya xidmətçi olmuş Məsihə bənzər olaraq, 
Kilsəyə xidmət etmək üçün əlqoyulma olur və yepiskop 
səlahiyyəti altında xidmət edir, Kəlam xidmətində iştirak 
edir, ibadəti yerinə yetirir, rəhbərlik və mərhəmət 
işlərində iştirak edir.

331. Keşişlik sirri necə həyata keçirilir?
1572-1574
1597 
Hər üç dərəcə üçün Keşişlik ayini yepiskopun əlqoyulan 
şəxsin başına əlqoyulması vasitəsilə həyata keçirilir və 
bu zaman təntənəli həsretmə duası edilir. Duada 
yepiskop Allahdan əlqoyulan insanın üzərinə Müqəddəs 
Ruhun xüsusi enməsini və namizədə əlqoyulma vasitəsilə
aid edilən xidmətə müvafiq olan Onun ənamlarını diləyir.

332. Bu ayini kim həyata keçirə bilər?
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1575-1576
1600
Həvarilərin varisləri olan və düzgün yolla həsrolunmuş 
yepiskoplar keşişliyin üç dərəcəsini həyata keçirə bilər.

333. Bu ayini kim qəbul edə bilər?
1577-1578
1598 
Əslində bu ayini yalnız vəftiz olunmuş kişi ala bilər: Kilsə 
özünü Rəbbin bu seçiminə tabe edir. Heç kim Keşişlik 
ayininin alınmasını tələb edə bilməz. Keşişlik ayininin 
alınmasını istəyən kişinin bu xidmət üçün müvafiq olması
Kilsə səlahiyyətləri tərəfindən tanınmalıdır.

334. Keşişlik ayinini qəbul edən şəxs nikahsız 
qalmalıdırmı (daimi subaylıq)?
1579-1580
1599
Yepiskopdan həmişə daimi subaylıq tələb olunur. 
Presviterlik dərəcəsinə gəldikdə, Latın Kilsəsində din 
xadimləri adətən nikahsızlıqda yaşayan və nikahsızlığı 
«Səmavi Padşahlıq uğrunda» (Mat 19:12) qorumaq 
niyyətində olan imanlı kişilər arasından seçilir; Şərq 
Kilsələrində əlqoymadan sonra evlənməyə icazə verilmir.
Daimi dyakonluğa evli kişilər də buraxıla bilər. 

335. Keşişlik ayininin səmərəsi nədir?
1581-1589
Bu ayin Müqəddəs Ruhun xüsusi enməsini verir və bu, 
əlqoyulan insanı keşişliyin üç dərəcəsinə müvafiq olaraq 
üç cür xidmət edən Məsihə bənzədir: Kahinə, 
Peyğəmbərə, Padşaha. Əlqoyulma ruhani möhür 
(xasiyyət) qoyur, buna görə də təkrar oluna və 
müvəqqəti olaraq verilə bilməz.
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336. Keşişlərin xidməti hansı səlahiyyətlə həyata 
keçirilir?
1547-1553
1592
Əlqoyulmuş keşişlər müqəddəs xidməti həyata keçirmək 
üçün öz iradələri ilə deyil, icmanın tapşırığı və icazəsi ilə 
deyil, Kilsənin və Baş olan Məsihin Simasında danışır və 
hərəkət edirlər. Buna görə keşişlərin xidməti mahiyyətcə 
(və yalnız dərəcə ilə deyil) sadiq olanların ümumi 
keşişliyindən fərqlənir və Məsihin müəyyən etdiyi 
xidmətə aid olunur.

Nikah sirri

337. Kişi və qadın haqqında Allahın niyyəti nədir?
1601-1605
Məhəbbət olan və məhəbbətinə görə insanı yaradan 
Allah onu məhəbbətə çağırıb. Kişi ilə qadını yaradandan 
sonra Allah onları nikahda həyatın məxfi və bir-birinə 
qarşı məhəbbət birliyinə çağırdı ki, onlar artıq «iki deyil, 
bir bədəndir» (Mat 19:6). Onlara xeyir-dua verərək Allah 
dedi: «Törəyib çoxalın» (Yar 1:28).

338. Allah nikahı hansı niyyətlə təşkil etdi?
1659-1660
Şəxsi qanunlarına uyğun olaraq Yaradıcı tərəfindən 
təməli qoyulmuş və təşkil olunmuş kişi ilə qadının nikah 
birliyi təbiətcə ər-arvadın ünsiyyətinə və xeyrinə, 
həmçinin uşaqların doğulmasına və tərbiyə olunmasına 
istiqamətləndirilib. İlkin İlahi niyyətə görə nikah birliyi 
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ayrılmazdır: «Allahın birləşdirdiyini insan ayırmasın» 
(Mark 10:9), – deyə İsa Məsih təsdiqləyir.

339. Nikaha günah necə təhlükə törədir?
1606-1608 
Yaradıcının verdiyi kişi ilə qadının birliyinin dağılmasına 
gətirib çıxaran ilkin günaha görə nikah birliyi çox vaxt 
xəyanət və ədavət təhlükəsi qarşısında olur. Lakin buna 
baxmayaraq, əbədi mərhəmətinə görə Allah ilkin İlahi 
planına uyğun olaraq həyatlarının birliyini yerinə 
yetirmək üçün kişi ilə qadına lütf verir.

340. Əhdi-Ətiqin nikah haqqında təlimi necədir?
1609-1611
Qanun təlimi və peyğəmbərlər vasitəsilə Allah Öz xalqına
ilk növbədə nikahın vahidliyini və ayrılmazlığını dərk 
etməsi üçün tədricən yetkinləşməyə kömək edir. Allahın 
İsraillə nikah əhdi Allah Oğlu İsa Məsihin Öz Nişanlısı 
Kilsə arasında bağlanan Əhdi-Cədidi hazırlayır və 
qabaqlayır.

341. İsa nikah birliyinə hansı yeni xüsusiyyət 
verdi?
1612-1617
1661 
İsa Məsih Allaha məqbul olan ilkin nizamı nəinki bərpa 
edir, həmçinin nikahda həyatın  həqiqi ləyaqətini alması 
üçün və Onun Kilsəyə ər məhəbbətinin rəmzi olması 
üçün lütf verir: «Ey ərlər, Məsih Kilsəni sevib onun 
uğrunda Özünü fəda etdiyi kimi siz də arvadlarınızı 
sevin» (Ef 5:25).

342. Nikaha girməyə hamı məcburdurmu?
1618-1620
Nikah hamının borcu deyil. Allah bəzi kişi və qadınları 
nikah birliyinin böyük nemətindən imtina edərək Rəbbə 
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məqbul olan şeylərin qeydinə qalmaq üçün, Ona məqbul 
olmağa çalışmaq üçün, Məsih məhəbbətinin mütləq 
üstünlüyünü göstərmək üçün və Onun izzətlə gəlişinin 
alovlu intizarını Allahın Padşahlığına görə Bakirəlik yaxud
nikahsızlıq yolu ilə Rəbb İsanın ardınca getməyə çağırır.

343. Nikah sirri necə həyata keçirilir?
1621-1624
Nikah ər-arvad üçün Kilsə həyatında bir ictimai status 
qoyduğuna görə ictimai şəkildə ibadət zamanı keşişin 
(yaxud Kilsənin səlahiyyətli şahidi) və həmçinin 
şahidlərin iştirakı ilə həyata keçirilir.

344. Ər-arvadın razılığı nədir?
1625-1632
1662-1663 
Ər-arvadın razılığı – kişi ilə qadının sadiq və səmərəli 
məhəbbət birliyində yaşamaq məqsədi ilə özlərini 
bir-birlərinə vermək istəyidir. Nikah razılıqla qurulduğuna 
görə razılıq vacib və əvəzedilməzdir. Nikahın qanuni 
olması üçün belə razılığın məqsədi həqiqi nikaha daxil 
olmaq arzusu olmalıdır; nikaha daxil olanlar üçün razılıq 
şüurlu və azad hərəkət olmalıdır, zorla yaxud məcburən 
onların boynuna qoyulmamalıdır.

345. Nikaha daxil olanlardan biri katolik deyilsə, 
onlardan nə tələb olunur?
1633-1637 
Qarışıq nikahın (katolik və vəftiz olunmuş şəxslə 
qeyri-katolik arasında olan nikah) qanuni olması üçün 
Kilsə səlahiyyətlilərinin icazəsi olmalıdır. Dinlər 
fərqləndikdə (yəni katoliklərlə vəftiz olunmamış şəxslər 
arasında) nikahların qanuni olması üçün dispensasiya 
(azadolunma) tələb olunur. Hər halda vacibdir ki, tərəflər 
nikahın məqsədini və əhəmiyyətli «xüsusiyyətlərini» 
kənar etməsinlər və imanı qorumaq, uşaqları Katolik 
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Kilsəsində vəftiz və tərbiyə etmə kimi borcların katolik 
olmayan tərəfin nəzərinə çatdırılmasını katolik tərəf 
təsdiqləməlidir.

346. Nikah ayininin səmərələri nədir?
1638-1642
Nikah ayini ilə ər-arvad arasında daimi və müstəsna 
bağlar bağlanır. Allah Özü ər-arvadın razılığını möhürləyir.
Buna görə də vəftiz olunmuş şəxslər arasında təqdir 
edilən və tamamlanan nikah heç vaxt ləğv edilə bilməz. 
Bundan başqa, ayin ər-arvada nikah həyatının təqdis 
olunması üçün lütf və uşaqların tərbiyəsi üçün 
məsuliyyət verir.

347. Nikah ayininə hansı günahlar tam ziddir?
1645-1648
Xəyanət və çoxarvadlılıq, çünki bunlar kişi və qadının 
bərabər olan ləyaqətlərinə və həmçinin nikah 
məhəbbətinin nadirliyinə və müstəsnalığına ziddir; 
ər-arvadı övlad ənamından məhrum edən həyat 
davamından imtina; ləğvolunmazlığa zidd olan boşanma.

348. Kilsə nə vaxt ər-arvadın fiziki ayrılığını 
mümkün edir?
1629
1649 
Ciddi səbəblərə görə birgə həyatlarının qeyri-mümkün 
olduğu halda, Kilsə onların fiziki cəhətdən ayrılığına icazə
verir, lakin onlardan barışma gözləyir. Lakin hər iki tərəf 
sağdırsa, Kilsə onların keçmiş nikahlarının qanuni 
qüvvəsi olmadığını elan etməsə, onlar yeni nikah qura 
bilməzlər.
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349. Kilsə boşanmadan sonra təkrar nikah 
birliyinə daxil olanlara necə münasibət bəsləyir?
1650-1651
1665 
Rəbbə sadiq olan Kilsə təkrarən qurulmuş vətəndaş 
nikahını qanuni hesab edə bilməz: «Arvadını boşayıb 
başqası ilə evlənən kəs arvadına qarşı zina edir. Ərindən 
boşanıb başqasına gedən qadın da zina edir» (Mark 
10:11-12). Onlara münasibətdə Kilsə diqqətlə qayğı 
göstərir, onları iman, dua həyatına, mərhəmət işlərinə və
uşaqları məsihçilikdə tərbiyəyə dəvət edir. Lakin onlar 
obyektiv olaraq Allah qanununa zidd olan vəziyyətdə 
olduqları zaman günahların Tövbə ayini vasitəsilə 
bağışlanmasını əldə edə və Evxaristiyanı qəbul edə və  
bəzi Kilsə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməzlər.

350. Nə üçün məsihçi ailəsi ev Kilsəsi də adlanır?
1655-1658
1666 
Çünki ailə Allah ailəsi olan Kilsənin ictimai və qohumluq 
təbiətini izhar edir və həyata keçirir. Onun hər üzvü öz 
roluna müvafiq olaraq vəftiz keşişliyini yerinə yetirir, 
ailəyə lütf və dua icmasına çevrilməyə, insani və məsihçi
dəyərlərin məktəbi olmağa, uşaqlara ilk dəfə imanın 
xəbərini verən yer olmağa kömək edir.

Dördüncü fəsil
DİGƏR İBADƏTLƏR

Müqəddəs təsirli əməllər 

351. Müqəddəs təsirli əməllər  nədir?
1667-1672
1677-1678 
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Həyatın bəzi şəraitlərini təqdis etmək üçün Kilsə 
tərəfindən təyin edilmiş müqəddəs əlamətlərdir. Onlara  
xaç əlaməti və digər işarələr ilə müşayiət olunan dualar 
daxildir. Müqəddəs təsirli əməllər arasında xeyir-dualar, 
Allahı izzətləndirmə və Onun ənamlarının verilməsi 
barədə dua; insanın həsretməsi və İlahi kultun 
əşyalarının təqdis edilməsi vacib yer tutur.

352. Ekzorsizm nədir?
1673 
Kilsə İsa naminə öz səlahiyyəti ilə insanın yaxud əşyanın 
hiyləgərin hücumlarından müdafiə olunmasını və onun 
idarəsi altından alınmasını tələb edirsə, onda söhbət 
Ekzorsizmdən gedir. Sadə şəkildə bu, vəftiz zamanı 
keçirilir. Böyük ekzorsizm adlanan təntənəli ekzorsizmi 
yalnız yepiskopun icazəsi ilə keşiş keçirə bilər.

353. Xalq salehliyinin hansı formaları sirrli ayinli 
Kilsə həyatını müşaiət  edir?
1674-1676
1679
Məsihçi xalqının dindar hissi həmişə salehliyin müxtəlif 
formalarında izhar olunurdu, bu da ayinli Kilsə həyatına 
uyğun gəlirdi, məsələn, müqəddəs sayılan şeylər,  
müqəddəs yerlərin ziyarəti, dini mərasimlər, Çarmıx yolu,
Təsbeh üstə Dua. Kilsə imanın nuru ilə xalq salehliyinin 
həqiqi formalarını maarifləndirir və dəstəkləyir.

Məsihçilərin dəfn olunması

354. Ayinlər və məsihçinin ölümü bir-biri ilə hansı 
əlaqədədir?
1680-1683
Məsihdə vəfat edən məsihçi yer üzündəki günlərinin 
sonunda Vəftizlə başlayan, Yağla Məshetmə ilə 
möhkəmlənən, səmavi ziyafətin intizarı olan Evxaristiya 
ilə qidalanan həyatının sonuna çatır. Məsihçinin 
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ölümünün mənası yeganə ümidimiz olan Məsihin ölüm və
dirilməsi işığında aydın görünür; İsa Məsihdə öləndə 
məsihçi «Rəbbimizin yanında məskunlaşır» (2Kor 5:8).

355. Dəfn mərasimi nəyi göstərir?
1684-1685 
Hər regionun şəraitlərinə və adətlərinə müvafiq olan 
müxtəlif dəfn mərasimləri məsihçi ölümünün Pasxa 
xarakterini göstərir:  dirilməyə ümidi və ölən məsihçi ilə, 
xüsusi olaraq canının təmizlənməsi haqqında dua 
vasitəsilə, ünsiyyətin mənasını açıqlayır. 

356. Dəfn mərasiminin əsas anları hansılardır?
1686-1690 
Adətən dəfn dörd hissədən ibarətdir: vəfat etmiş şəxsin 
bədənının imanlılar cəmiyyəti tərəfindən  təsəlli və ümid 
sözü ilə qarşılanması, Kəlam Liturgiyası, Evxaristiya 
Qurbanı və vida. Ölənin canı əbədi həyat mənbəyi olan 
Allaha, bədəni isə dirilməni gözləyərək torpağa tapşırılır.
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İakov Kopiist. Dörd Müjdəyə İllüstrasiya. Vena (Austriya).
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İllüstrasiyada xalçalarla döşənmiş geniş otaqda icra 
olunan Rəbbin gizli Axşamı süfrəsinin arxasınca 
Evxaristiyanın təyin olunması anı nümayiş etdirilir. 
(müqayisə: Mark 14:15)

“Onlar yeyəndə İsa çörək götürdü, şükür edib onu böldü 
və şagirdlərə verərək dedi: «Alın, yeyin! Bu Mənim 
bədənimdir». Sonra bir kasa götürdü və şükür edib onu 
da şagirdlərə verərək dedi: «Bundan hamınız için! Çünki 
bu, Əhdin bağlanması və günahların bağışlanması üçün 
çoxları uğrunda axıdılan Mənim qanımdır” (Mat 
26:26-28).

İllüstrasiyada İsa və həvarilər kasa şəklində olan masa 
arxasında oturmuşlar. Masa üzərində Evxaristiya 
nemətləri olan çörək və şərab var. Arxitektonik fon 
üzərində səylə çəkilmiş otaq tikişləri və yeddi bünövrə 
üzərindəki dairəvi bəxşişxana ilə birgə İsanın 
Evxaristiyada məskəni olan Kilsənin rəmzidir. Mühüm bir 
nöqtə var: həvari Yəhya başını İsanın sinəsi üzərinə 
qoyub (müqayisə: Yəh 13:25). Bu, Evxaristiyanın 
imanlıda hasil etdiyi məhəbbət ünsiyyətini göstərir. Bu, 
Müəllimin dəvətinə şagirdin cavabıdır.

“Meynə Mənəm, sizsə budaqlarsınız. Kim Məndə qalsa, 
Mən də onda qalsam, çoxlu bəhrə verər... Mənim 
məhəbbətimdə qalın. Əgər əmrlərimə riayət etsəniz, 
Mənim məhəbbətimdə qalacaqsınız” (Yəh 15:5,9-10).

Evxaristiya İsa ilə ünsiyyət və Məsihə sadiq insanı 

əmrlərə əməl etməsi naminə gündəlik mübarizədə 

möhkəmləndirən qidadır:

“Xilaskarın Onda yaşayanlarda həmişə və hər zaman 

hüzuru var, hər ehtiyaclarını ödəyir və onlar üçün hər şey
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deməkdir, diqqətlərini başqa tərəfə cəlb edərək hardasa 

nəsə axtarmağa qoymur. Çünki ehtiyacı olanlar üçün elə 

bir şey yoxdur ki, Onun Özü müqəddəslər üçün olmasın, 

çünki O Özü doğur, böyüdür və qidalandırır, O Özü 

onların nuru və nəfəsidir, gözüdür, Özü ilə onları təqdis 

edir və Özünü görmək imkanını verir.  Məsih Özü həm 

qida olan həyat çörəyi, həm də qida Verəndir. Təmin 

etdiyi təminat da Özüdür.  O, yaşayanlar üçün həyatdır, 

nəfəs alanlar üçün ətirdir, geyinmək istəyənlər üçün 

paltardır. Yalnız Onunla biz yeriyə bilərik, O həyatdır və 

həyatın yolunda istirahətdir.  Biz üzvlərik, O isə Başdır. 

İşləmək gərəkdir? Tərifə layiq olanlara O kömək edir. 

Qalib biz oluruq? O bizim hazır tacımızdır. Beləcə, hər 

şeydə O bizi Özünə cəlb edir və ağlımıza başqa şeyə 

tərəf dönməyə yaxud mövcud olan bir şeyə qarşı 

məhəbbətlə alovlanmağa imkan vermir...  Deyilənlərdən 

görünür ki, Məsihdə həyat yalnız gələcəkdə deyil, indiki 

həyatda müqəddəslərdədir. Onlar Məsihin həyatı ilə 

yaşayır və hərəkət edirlər. (müq. Nikolay Kavasila. 

Məsihdə həyat haqqında yeddi söz. 1,13-15).
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ÜÇÜNCÜ HİSSƏ

MƏSİHDƏ HƏYAT
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Birinci Bölmə
«İnsanın çağırışı – Ruhda həyat»

El Qreko, Müq.Yəhya günahsız Bakirə Məryəmə baxır.
İncəsənət Muzeyi, Toledo, (İspaniya).
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Müqəddəs Məryəm (Panaghia – tam müqəddəs)  
Müqəddəs Ruhun yaradılışlarından ən yaxşısıdır. Onun 
bütün həyatı, günahsız döllənmədən izzətlə göyə 
qalxmasına qədər ilahi məhəbbətlə doludur. Ata və 
Oğulun məhəbbət Ruhu Məryəmdə yeni məxluq, yeni 
Həvva, Səmavi Ataya ibadət etməyə və Ona tabe olmağa
tərəf dönmüş yeni ürək və yeni ağıl yaradır. Ata üçün 
Məryəm sevimli Qızdır. Onun ürəyi və ağlı Oğulu qəbul 
etməyə yönəlir. Onun üçün Məryəm Ana, Şagird və 
Yoldaşdır; Məryəm Müqəddəs Ruhla ünsiyyətdə olmağa 
və Onunla əməkdaşlıq etməyə yönəlir, Müqəddəs Ruh 
üçün Məryəm qiymətli Əhd Mücrüsüdür.
Şəkildə Məryəm musiqi alətlərində çalan və şadlanan 
mələklərlə əhatə edilib; Onun başına Müqəddəs Ruhun 
ilahi məhəbbətinin nuru saçır, göyərçin bunun rəmzidir. 
Məryəm Kilsənin Anası və Müdafiəçisidir (Onun 
ayaqlarının yanında müqəddəs binanın şəkli görünür). 
Ana kimi İsanın qarşısında təsirli müdafiəedici hərəkəti 
ilə Kilsə üzərinə səmavi rifahlarını bol-bol tökür 
(çiçəklənən gül kolu bunun rəmzidir).
Sol aşağı küncdə təsvir olunan və Bakirə Məryəmə baxan
həvari Yəhya Bakirə Məryəmdə kamil Nümunə və eyni 
zamanda Müəllim, Ruhda həyata Yol Göstərəni görən hər 
bir imanlının rəmzidir.
Sistersialı rahib Xristian (XII əsr) həvarilərin ruhani 
təcrübəsinə Məryəmin aid olduğu sirr barədə düşünürdü.
Həvariləri Məryəmi əhatə edən on iki ulduzla müqayisə 
edərək rahib yazır:
“Onlar tez-tez Müəllimin yanına gələn şagirdlər kimi 
Onun əməllərinin həqiqətini dərk etmək üçün Müdrik 
Qızın ətrafına yığışırdılar. Sonra bu həqiqəti onlar 
müvafiq vaxtda digərlərinə vəz etmək istəyirdilər. Allah 
tərəfindən təqdis olunan və nurlandırılan Məryəm onlar 
üçün səmavi müdrikliyin həqiqi xəzinəsinə çevrildi, çünki 
gündəlik həyatında O kamilcəsinə Müdrikliyin Özü olan 
Oğluna yaxın idi. Məryəm, eşitdiklərini və gördüklərini 
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yadda saxlayıb sədaqətlə qoruyurdu” (Müqəddəs Bakirə 
Məryəmin Göyə Çəkilməsi Günündə söylənilən Vəz I).
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357. Mənəvi  məsihçi həyatı iman və ayinlərlə
hansı əlaqədədir?

1691-1698
Ayinlər (sirrlər) vasitəsilə imanlılar Məsihin lütfünü və 
Müqəddəs Ruhun ənamlarını qəbul edir, bunlar da onları 
Məsihdə Allah övladı kimi yeni həyatı imanla yaşamağa 
qadir edir.

«Məsihçi, öz ləyaqətini tanı» (müq. Lev Böyük).

Birinci fəsil
İNSAN ŞƏXSİYYƏTİNİN LƏYAQƏTİ

İnsan Allahın surətidir

358. İnsan ləyaqəti nədə kök salıb?
1699-1715
İnsan ləyaqəti onun Allaha bənzər və Allah surətinin 
yaradılışında kök salıb. Ruhani və ölməz canı, ağlı və 
azad iradəsi olan insan şəxsiyyəti Allaha tərəf 
istiqamətlənir və canla, bədənlə birgə əbədi bəxtiyarlığa 
getməyə çağırılıb.

Bəxtiyarlığa çağırışımız

359. İnsan bəxtiyarlığa necə çatır?
1716
İnsan bəxtiyarlığa Məsihin lütfünün gücü ilə çatır, çünki 
Məsih onu ilahi həyatın iştirakçısı edir. Müjdədə Məsih 
şagirdlərinə sərhədsiz xoşbəxtliyə aparan yolu göstərir: 
Bəxtiyarlıq Əmrləri. Məsihin lütfü təmiz vicdanla 
yaşayan, həqiqəti və xeyirxahlığı axtaran və sevən, 
şərdən yan keçən hər bir insanda hərəkət edir.
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360. Nə üçün Bəxtiyarlıq Əmrləri bizim üçün 
vacibdir?
1716-1717
1725-1726
Bəxtiyarlıq Əmrləri İsanın vəzinin mərkəzindədir, 
İbrahimdən başlayaraq bəşəriyyətə verilən Allahın 
vədlərini davam etdirir və kamilliyə çatdırır. Onlar İsanın 
simasını əks etdirir, həqiqi məsihçi həyatını xarakterizə 
edir və insana əməllərinin ali məqsədini – əbədi 
bəxtiyarlığı göstərir.

361. Bəxtiyarlıq Əmrləri insanın xoşbəxt olmaq 
arzusu ilə hansı əlaqədədir?
1718-1719
Onlar Özünə cəlb etmək üçün Allahın insan ürəyinə 
qoyduğu xoşbəxtlik arzusuna cavab verir. Yalnız Allah 
insanın ehtiyacını ödəyə bilər.

362. Əbədi bəxtiyarlıq nədir?
1720-1724
1727-1729
Əbədi həyatda Allahı görmək; o həyatda biz Allahın 
təbiətinə (bax 2Pet 1:4), Məsihin izzətinə, Üçlük 
həyatının sevincinə şərik olacağıq. Bəxtiyarlıq insan 
bacarığından üstündür: bu, ona aparan Allahın lütfü kimi,
fövqəltəbii və təmənnasız Allah ənamıdır. Vəd olunmuş 
bəxtiyarlıq bizi yer üzündəki rifah haqqında mühüm 
mənəvi seçim qarşısına gətirir və Allahı hər şeydən çox 
sevməyə həvəsləndirir.

İnsanın azadlığı

363. Azadlıq nədir?
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1730-1733
1743-1744 
Əvvəlcədən düşünərək Allah tərəfindən insana verilmiş 
bir yaxud digər hərəkəti etmək və ya etməmək bacarığı. 
Azadlıq insana məxsus hərəkətləri xarakterizə edir. O nə 
qədər çox xeyirxah işlər görsə, bir o qədər də azad insan 
olur. Ali Xeyirxahlıq və bizim Bəxtiyarlığımız olan Allaha 
tabe olduqda azadlıq kamilliyə çatır. Azadlıq, həmçinin 
şərlə xeyir arasında seçimi ehtimal edir. Şərin seçilməsi 
azadlıqdan sui-istifadə deməkdir və günaha köləliyə 
aparır.

364. Azadlıqla məsuliyyət arasında hansı əlaqə 
var?
1734-1737
1745-1746
Azadlıq insanı öz əməllərini nə dərəcədə könüllü icra 
etdiyi ölçüdə məsuliyyətli edir; bu hətta bilmədən, 
səhlənkarlıq, zorakılıq təhlükəsi qarşısında, qorxudan, 
cilovlanmayan hisslər və adətə görə edilən əməllər üçün 
təqsirləndirmə və məsuliyyətin azaldığı və ya tamamilə 
ləğv olunduğu hallara da aiddir. 

365. Nə üçün hər bir insanın azadlıqdan istifadə 
etmək hüququ var?
1738
1747 
Hər bir insanın azadlıqdan istifadə etmək hüququ var, 
çünki bu hüquq insan şəxsiyyətinin ləyaqətindən 
ayrılmazdır. Buna görə də bu hüquqa həmişə hörmət 
etmək gərəkdir, xüsusilə mənəvi və dini planda; bu 
hüquq tanınmalı, ümumi rifah üçün və ədalətli ictimai 
nizama görə vətəndaş qanunları tərəfindən müdafiə 
olunmalıdır.
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366. İnsan azadlığı xilas nizamına necə daxil 
edilir?
1739-1742
1748 
Bizim azadlığımız ilkin günaha görə zəifləyib və sonrakı 
günahlar bu zəifliyi daha da artırır. Lakin “Məsih azad 
olmağımız üçün bizi azad etdi” (bax Qal 5:1). Müqəddəs 
Ruh xeyirxahlığı ilə bizi ruhani azadlığa doğru aparır ki, 
biz könüllü olaraq Kilsədə və dünyada Onun işini görək.

367. İnsan əməllərinin mənəvi mənbələri 
hansılardır?
1749-1754
1757-1758
İnsan əməllərinin mənəviyyatı üç mənbədən asılıdır: 
seçilmiş obyektdən, yəni həqiqi yaxud qeyri-həqiqi 
xeyirxahlıqdan, hərəkət subyektinin niyyətindən, yəni 
hərəkətin məqsədindən; hərəkətin şəraitindən, bu da 
özünə nəticələri daxil edir.

368. Hərəkət nə vaxt mənəvi cəhətdən xoş hesab 
olunur?
1755-1756
1759-1760
Mənəvi cəhətdən yaxşı əməlin obyekti, məqsədi və 
şəraiti də eyni zamanda yaxşı olmalıdır. Seçilmiş obyekt 
bütün əməli korlaya bilər, hətta xoşniyyətli olsa belə. 
Xeyir almaq məqsədi ilə şər iş görmək olmaz. Pis məqsəd
hərəkəti korlayır, hətta obyekt öz-özlüyündə xoş olsa 
belə. Əksinə, xoş məqsəd öz-özlüyündə qanunsuz olan 
davranışı doğrultmur, çünki məqsəd vasitəni doğrultmur. 
Şəraitlər hərəkət edən şəxsin məsuliyyətini 
azaldıb-çoxalda bilər, lakin hərəkətlərin mənəvi 
keyfiyyətini doğrulda və şər olan əməli yaxşı edə bilməz.

369. Həmişə qadağan olunmuş hərəkətlər varmı?
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1756
1761
Konkret hərəkətlər var, onların obyektinə görə onları 
seçmək həmişə səhv olur (məsələn, Allaha küfr, qatillik, 
zina). Belə əməllərin seçimi iradənin qanunsuzluğuna 
gətirib çıxarır, yəni mənəvi şərə gətirir və onlardan 
mümkün olan xeyri çıxarmaqla onları doğrultmaq olmaz.

Ehtirasların mənəvi mənası

370. «Ehtiraslar» nədir?
1762-1766
1771-1772
Ehtiraslar – hisslər, emosiyalar, şəhvət hərəkətləri – 
bunlar insanın şərlə xeyri anlamasından asılı olan insan 
psixologiyasının təbii hissələridir və onu hərəkətə yaxud 
hərəkətsizliyə məcbur edir. Əsas ehtiraslar bunlardır: 
məhəbbət, nifrət, arzular və qorxular, sevinc, kədər, 
qəzəb; rifahın cəlbediciliyi nəticəsində yaranan 
məhəbbət bunların birincisidir. Burada həqiqi yaxud 
qeyri-həqiqi olan rifah sevilir.

371. Ehtiraslar öz-özlüyündə yaxşı, yoxsa pisdir?
1767-1770
1773-1775
Ehtiraslar nə yaxşı, nə də pisdir. Xoş hərəkətə imkan 
yaradanda yaxşı, əks halda da pisdir. Onlar ya 
xeyirxahlıqda qəbul oluna ya da şər tərəfindən korlana 
bilər.

Mənəvi şüur (vicdan)

164



372. Mənəvi şüur (vicdan) nədir?
1776-1780
1795-1797
Şəxsiyyətin dərinliyində olan mənəvi şüur (vicdan) ağlın 
məhkəməsidir və lazım gəldikdə insana xeyirxahlıq 
etmək və şərdən yan keçməyi əmr edir. Buna görə insan 
şəxsiyyəti etdiyi yaxud etmək istədiyi əməlin mənəvi 
başlanğıcının keyfiyyətini tanıyır və bu əmələ görə 
məsuliyyət daşıyır. Ağıllı insan vicdanın səsini dinləyərək 
onunla danışan Allahın səsini eşidə bilər.

373. Şəxsiyyət ləyaqəti vicdandan nə tələb edir?
1780-1782
1798
Şəxsiyyətin insani ləyaqəti düzgün vicdan tələb edir 
(yəni ağıl və İlahi qanunla uyğun olan, ədalətli və xoş 
olan şeylərlə razılıqda olmağı). Şəxsiyyətin ləyaqətinə 
görə insanı vicdana qarşı hərəkət etməyə məcbur etmək 
düzgün deyil, lakin eyni zamanda ümumi xeyir çərçivəsi 
daxilində də ona mane olmaq düzgün deyil, xüsusilə dini 
sahədə.

374. Düzgün və doğru vicdan necə formalaşır?
1783-1788
1799-1800 
Düzgün və doğru vicdan tərbiyə, Allah Kəlamının qəbul 
edilməsi və Kilsə təlimi vasitəsilə formalaşır. Onu 
Müqəddəs Ruhun ənamları dəstəkləyir və ona müdrik 
adamların məsləhətləri kömək edir. Bundan başqa, 
mənəvi formalaşmaya dua və vicdanın sınağı çox kömək 
edir.
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375. Vicdan hansı qaydalara daim riayət etməlidir?
1789
Üç ümumi və əsas qayda var: 1) xeyir əldə etmək üçün 
heç vaxt şər iş görməyə icazə verilmir; 2) «Qızıl qanun»: 
“insanların sizinlə hər hansı bir işdə necə rəftar etməsini 
istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin” (Mat 7:12), 
məhəbbət həmişə insana və onun vicdanına hörmət 
üzərində təşviq edilir, lakin bunun mənası o deyil ki, 
obyektiv olaraq şər olan şeyi xeyir kimi qəbul etmək 
gərəkdir.

376. Vicdan səhv edə bilərmi?
1790-1794
1801-1802
Şəxsiyyət həmişə vicdanının qəti hökmünə tabe 
olmalıdır, lakin insan səhv düşünə bilər və bunun səbəbi 
də həmişə şəxsi təqsir olmur. Lakin şəxsiyyətə könüllü 
olmadan və bilmədən törədilən şər təqsir hesab olunmur,
baxmayaraq ki, bu, obyektiv olaraq günah hesab olunur. 
Buna görə mənəvi şüuru səhvlərdən təmizləmək üçün 
çalışmaq gərəkdir.

Comərdlik (Fəzilət)

377. Comərdlik nədir?
1803
1833
Comərdlik – xeyirxahlıq etmək adəti və möhkəm meyildir.
«Comərd həyatın məqsədi Allaha bənzər olmaqdır» 
(müq. Qriqorius Nissalı). İnsani və ilahi comərdlik 
mövcuddur.

378. İnsani comərdlik nədir?
1804
1810-1811
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1834
1839
İnsani comərdlik – ağıl və imana uyğun olaraq 
əməllərimizi və ehtiraslarımızı, davranışımızı idarə edən 
ağlın və iradənin adi və sabit kamilliyidir. Mənəvi 
cəhətdən yaxşı və müntəzəm əməllərlə əldə edilən və 
möhkəmlənən bu insani comərdlik ilahi lütf ilə təmizlənir 
və yüksəlir.

379. Əsas insani comərdliklər hansılardır? 
1805
1834
Əsas comərdlik digər comərdlikləri toplayır və comərd 
həyatın əsasını təşkil edir. Bunlar kamal, ədalət, cəsarət, 
təmkinlilik.

380. Kamal nədir?
1806
1835
Kamal – istənilən şəraitdə həqiqi xeyirxahlığı tanımaq və 
onu həyata keçirmək üçün düzgün vasitələri seçməyə 
ağlı cəlb edir. O öz ardınca başqa comərdlikləri gətirir, 
onlara yol və hüdud göstərir.

381. Ədalət nədir?
1807
1836
Ədalət – daimi və möhkəm iradə ilə digərlərinə lazımi 
olanı verməkdir. Allaha qarşı ədalət «dini comərdlik» 
adlanır.

382. Cəsarət nədir?
1808
1837
Cəsarət çətinliklərə qalib gəlməkdə insana möhkəmlik 
verir, yaxşılığa doğru can atmaq cəhdini daimiliklə təmin 
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edir və  insanı düzgün işə görə özünü qurban verməyə 
bacarıqlı edir. 

383. Özünü idarə etmə nədir?
1809
1838
Özünü idarə etmə ləzzətlərin cəlbediciliyini 
məhdudlaşdırır, iradənin instinktlər üzərində ağalığını 
təmin edir və yaranan rifahların istifadəsini tarazlıqda 
saxlayır.

384. Dini comərdlik nədir?
1812-1813
1840-1841 
Mənbə, səbəb və bilavasitə obyekti Allah olan 
comərdlikdir. Təqdis edən lütf vasitəsilə insanın qəlbinə 
dolan bu comərdlik insanı Müqəddəs Üçlüklə ünsiyyətli 
həyata həvəsləndirir, məsihçinin mənəvi əməllərini 
əsaslandırır və ruhlandırır, insani comərdliyi canlandırır. 
Onlar insanın bacarığında Müqəddəs Ruhun hüzur və 
hərəkətinin təminatıdır.

385. Dini comərdlik hansılardır?
1813
Dini comərdlik: iman, ümid, məhəbbət.

386. İman nədir?
1814-1816
1842
İman – dini comərdlikdir, onun vasitəsilə biz Allaha, Onun
bizə açdığı hər bir şeyə və Müqəddəs Kilsənin bizə təklif 
etdiyi bütün şeylərə iman edirik, çünki Allah Həqiqətin 
Özüdür. İmanla insan özünü sərbəstliklə Allaha təslim 
edir. Buna görə imanlı Allahın iradəsini bilməyə və yerinə
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yetirməyə çalışır, çünki «məhəbbətlə fəal olan imandır» 
(Qal 5:6).

387. Ümid nədir?
1817-1821
1843 
Ümid – dini comərdlikdir, bunun vasitəsilə biz arzulayır 
və bir xoşbəxtlik kimi Allahdan əbədi həyat gözləyirik, 
onu qazanmaq və yer üzündəki həyatımıza sonadək 
dözmək üçün Məsihin vədlərinə ümid edirik və Müqəddəs
Ruhun lütfünün köməyinə arxalanırıq.

388. Məhəbbət nədir?
1822-1829
1844
Məhəbbət – dini comərdlikdir, bunun vasitəsilə biz Allahı 
hər şeydən çox sevirik və Allaha olan məhəbbətimizə 
görə qonşumuzu da özümüz kimi sevirik. İsa bunu 
Qanunu tamamlayan yeni əmr kimi verir. Məhəbbət – 
«kamil birliyin bağıdır» (Kol 3:14) və canlandırdığı, 
ilhamlandırdığı, təşkil etdiyi digər comərdliklərin 
təməlidir: məhəbbətsiz «mən bir heçəm» və «mənə heç 
bir xeyri yoxdur» (1Kor 13:1-3).

389. Müqəddəs Ruhun ənamları nədir?
1830-1831
1845 
Müqəddəs Ruhun ənamları – insanı İlahi məqsədlərin 
ardınca getməyə vadar edən daimi meyldir. Bunların sayı
yeddidir: müdriklik, ağıl, məsləhət, möhkəmlik, bilik, 
salehlik və Allah qorxusu.

390. Müqəddəs Ruhun səmərəsi nədir?
1832
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Müqəddəs Ruhun səmərəsi kamillikdir, əbədi izzətin 
bizdə başlanğıcıdır. Kilsə Ənənəsi on iki təzahürü tanıyır: 
“Məhəbbət, sevinc, sülh, səbir, xeyirxahlıq, yaxşılıq, 
sədaqət, həlimlik, nəfsə hakim olmaq” (Qal 5:22-23).

Günah

391. Allahın mərhəmətinin qəbul edilməsi bizdən 
nəyi tələb edir?
1846-1848
1870
Bizdən təqsirin etirafını və günahların tövbəsini tələb 
edir. Allah Öz Kəlamı və Müqəddəs Ruhu ilə günahlarımızı
aşkar edir və vicdanın həqiqətini və bağışlanmağa ümidi 
verir.

392. Günah nədir?
1849-1851
1871-1872
Günah – «əbədi Qanuna zidd olan söz, əməl yaxud 
arzudur» (müq. Avqustin). Allahın məhəbbətinə 
tabesizlikdə Ona qarşı edilən təhqirdir. Günah insani 
təbiəti yaralayır və insani həmrəyliyə ziyan gətirir. Məsih 
Öz Əzablarında sona qədər günahın yükünü açdı və Öz 
mərhəməti ilə ona qalib gəldi.

393. Günahın müxtəlifliyi varmı?
1852-1853
1873 
Günahın müxtəlifliyi böyükdür. Zidd olduqları məqsədə, 
comərdliyə, əmrlərə görə onları fərqləndirmək olar. Onlar
bilavasitə Allaha, qonşumuza yaxud özümüzə aid ola 
bilər. Bundan başqa, fikirdə, sözdə, əməldə yaxud 
hərəkətsizlikdə olan günahları fərqləndirmək olar.
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394. Ağırlığına görə günahlar necə fərqlənir?
1854
Ölümə aparan və adi günah mövcuddur.

395. İnsan ölümə aparan günahı nə vaxt edir?
1855-1861
1874 
İnsan ölümə aparan günahı o vaxt edir ki, bunlar eyni 
zamanda mövcuddur: ciddi maddə, tam şüur və tam 
qərəzli razılıq. Bu günah bizdə məhəbbəti məhv edir, 
təqdis edən lütfdən bizi məhrum edir və tövbə etməsək, 
cəhənnəmdə əbədi ölümə məruz qoyur. Adətən, ölümə 
aparan günahın bağışlanması Vəftiz yaxud Tövbə 
(Barışma) ayini vasitəsilə mümkündür.

396. İnsan adi günahı nə vaxt edir?
1862-1864
1875 
Ölüm günahından mahiyyətcə fərqlənən günah, aşağıda 
sadalananlar mövcuddursa - adi günah hesab olunur: 
günahın maddəsi yüngül yaxud ciddi olsa belə, o tam 
şüurla və tam razılıqla edilmir. Bu günah Allahla birliyi 
məhv etmir, lakin məhəbbəti zəiflədir; yaranan rifahlara 
nizamsız bağlılığı nümayiş etdirir; insana comərdlik 
etməkdə və mənəvi xeyirxahlığı arzulamaqda mane olur;
müvəqqəti təmizləyici cəzaya layiq görülür.

397. Günah bizdə necə yayılır?
1865
1876
Günah günaha meyl yaradır, onun təkrarlanması isə 
qüsur yaradır.

398. Qüsur nədir?
1866-1867
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Comərdliyin əksi olan qüsurlar vicdanı ləkələyən və 
günaha meylli edən şər vərdişlərdir. Qüsurlar yeddi əsas 
günahla əlaqəli ola bilər: qürur, xəsislik, paxıllıq, qəzəb, 
ehtiras, qarınqululuq, tənbəllik yaxud ümidsizlik.

399. Başqa insanların günahlarına görə biz 
məsuliyyət daşıyırıqmı?
1868
Qərəzlə onlara yardım ediriksə, məsuliyyət daşıyırıq.

400. Günahlı strukturlar nədir?
1869
Şəxsi günahların ifadəsi və nəticəsi olan və İlahi qanuna 
qarşı çıxan ictimai vəziyyətlər və təşkilatlar.

İkinci fəsil
İNSAN BİRLİYİ

Şəxsiyyət və cəmiyyət

401. İnsanın sosial ölçüsü nədən ibarətdir?
1877-1880
1890-1891
Hər kəsə bəxtiyarlıq üçün şəxsi təyinatı ilə yanaşı insanın
təbiətinin və çağırışının vacib ünsürü kimi sosial ölçüsü 
də xasdır. Həqiqətən də, bütün insanlar eyni bir məqsədə
– Allaha dəvət olunmuşlar. Allahın Simaları arasında olan 
ünsiyyətlə insanların öz aralarında həqiqət və məhəbbət 
içində bərqərar etməli olduğu qardaşlıq arasında bir 
oxşarlıq var. Qonşuya olan məhəbbət Allaha olan 
məhəbbətdən ayrılmazdır.

402. İnsanın ictimaiyyətlə nə əlaqəsi var?
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1881-1882
1892-1893
Bütün ictimai təşkilatların prinsip, subyekt və məqsədi 
şəxsiyyət olmalıdır. Bəzi cəmiyyətlər, məsələn, ailə 
yaxud vətəndaş cəmiyyəti onun üçün zəruridir. Həm 
siyasi cəmiyyətlər daxilində, həm də beynəlxalq 
səviyyədə köməkçi (subsidiar) prinsipinə hörmət edən 
digər assosiasiyalar (birliklər) da faydalı ola bilər.

403. Köməkçilik prinsipi nədir?
1883-1885
1894
Bu prinsipin mənası budur: yüksək təbəqəyə aid olan 
cəmiyyətin aşağı təbəqəni səlahiyyətdən məhrum 
edərək onu özü ilə əvəz etməməlidir, əksinə, zəruri halda
ona yardım etməlidir.

404. Əsl insani birgə yaşama daha nəyin olmasını 
tələb edir?
1886-1889
1895-1896
Bu, hörmət, ədalət və dəyərlərin düzgün asılılığını, yəni 
maddi və instinktiv səviyyələrin daxili və ruhani 
səviyyələrə tabe olunmasını tələb edir. Günahın ictimai 
mühiti korladığı yerdə qəlbləri iman gətirməyə və İlahi 
lütfə çağırmaq lazımdır ki, insanların hər birinə onların 
şəxsiyyətlərini tapdalamadan real olaraq xidmət edən 
ictimai dəyişikliklər əldə olunsun. Ədalətin həyata 
keçməsini tələb edən və bizə bunun üçün bacarıq verən 
mərhəmət ən böyük ictimai tələbdir. 

İctimai həyatda iştirak

405. Cəmiyyətdə hökumət nəyə arxalanır?
1897-1902
1918-1920
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Hər bir insan cəmiyyətinə nizamı təmin edən və ümumi 
rifahın əldə edilməsinə imkan yaradan qanuni hökumət 
gərəkdir. Allahın qoyduğu nizama uyğun olduğuna görə 
bu hökumət insani təbiətə əsaslanır.

406. Səlahiyyətdən istifadə nə vaxt qanuni olur?
1901-1904
1921-1922
Mənəvi cəhətdən qəbul edilən vasitələrin istifadəsi ilə 
rifahın əldə edilməsinə istiqamətlənən səlahiyyətdən 
istifadə qanunidir. Buna görə siyasi rejimlər 
vətəndaşların azad qərarlarına əməl etməli və “hüquqi 
dövlətin” prinsiplərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Bu 
dövlətdə suverenlik azğın insan iradəsinə deyil, qanuna 
məxsus olmalıdır.  Mənəvi nizama zidd olan, ədalətsiz 
qanunlar və tədbirlər insanların vicdanlarını bağlamır.

407. Ümumi rifah nədir?
1905-1906
1924
Cəmiyyətə və cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvlərinə şəxsi 
kamilliyə çatmağa imkan yaradan ictimai həyatın 
şəraitlərinin cəmi ümumi rifahdır.

408. Ümumi rifah nəyi təşkil edir?
1907-1909
1925
Ümumi rifah bunları təşkil edir: şəxsiyyətin fundamental 
hüquqlarına hörmət və təşviq, cəmiyyətin ruhani və 
dünyəvi rifahlarının inkişafı; hamının sülhü və 
təhlükəsizliyi.

409. Ümumi rifah harada daha çox reallaşdırılıb?
1910-1912
1927

174



Ümumi rifah ailənin universal rifahına zərər vermədən 
vətəndaşların və köməkçi qrupların xeyrini müdafiə və 
inkişaf edən siyasi cəmiyyətlərdə daha çox reallaşdırılıb.

410. İnsan ümumi rifahın reallaşdırılmasında necə 
iştirak edə bilər?
1913-1917
1926 
Hər bir insan öz yerinə və roluna uyğun olaraq, ədalətli 
qanunlara hörmət edərək və ailə qayğısı ilə insafla edilən
iş kimi şəxsi məsuliyyət daşıdığı sahələrdə ümumi rifaha 
kömək göstərir. Bundan başqa, vətəndaşlar ictimai 
həyatda mümkün qədər fəal iştirak etməlidirlər.

İctimai ədalət

411. Cəmiyyət ictimai ədaləti necə təmin edir?
1928-1933
1943-1944
Cəmiyyət şəxsiyyətin ləyaqətinə və hüquqlarına hörmət 
edirsə, yəni cəmiyyətin həqiqi məqsədini müdafiə edirsə,
ictimai ədaləti də təmin edir. Bundan başqa, cəmiyyət 
ümumi rifahla və hökumətin həyata keçirilməsi ilə 
əlaqəsi olan ictimai ədaləti əldə etməyə çalışır və 
təşkilatları, fərdləri hüquqlarına görə təmin edir.

412. İnsanlar arasında bərabərlik nəyə əsaslanıb?
1934-1935
1945 
Bütün insanların istifadə etdiyi ləyaqət və əsas hüquqlar 
eynidir, çünki Bir Allahın surətinə bənzər yaranıblar və 
eyni ağla malik olan canla təmin ediliblər, eyni təbiətə və
eyni mənşəyə malikdirlər; Vahid Xilaskar olan Məsihdə 
eyni ilahi bəxtiyarlığa çağırılıblar.
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413. İnsanlar arasında fərqi (bərabərsizliyi) necə 
qiymətləndirmək olar?
1936-1938
1946-1947 
Bərabərsizliyin korlanmış növləri mövcuddur – iqtisadi və
ictimai, bunlardan milyonlarla insan əzab çəkir; onlar 
açıq şəkildə Müjdəyə ziddir, ədalətə, şəxsiyyətin 
ləyaqətinə, sülhə qarşıdır. Lakin insanlar arasında 
müxtəlif faktorlarla yaranmış fərqlər də var ki, bunlar 
Allahın planının bir hissəsidir. Həqiqətən, Allaha 
məqbuldur ki, insana lazım olanı o digərlərindən əldə edə
bilsin və xüsusi «istedadlara» malik olan şəxslər digərləri
ilə bölüşsünlər. Belə fərqlər adamları mərd, xoş niyyətli 
olmağa, başqaları ilə bölüşməyə həvəsləndirir, bəzən də 
məcbur edir; onlar həmçinin mədəniyyətləri də qarşılıqlı 
zənginləşməyə həvəsləndirir.

414. İnsani həmrəylik nədə görünür?
1939-1942
1948
İnsani və məsihçi qardaşlıqdan yaranan həmrəylik ilk 
növbədə ədalətli paylanmada görünür, ləyaqətli əmək 
haqqında və daha ədalətli ictimai nizam yaratmaq 
cəhdində görünür. Həmrəylik comərdliyi, həmçinin maddi
rifahlardan daha vacib olan imanın ruhani rifahlarının 
bölüşdürülməsini həyata keçirir.

Üçüncü fəsil
ALLAHIN XİLASI: QANUN VƏ LÜTF 
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Mənəvi qanun

415. Mənəvi qanun nədir?
1950-1953
1975-1978 
Mənəvi qanun – İlahi Müdrikliyin işidir. O, insana vəd 
olunmuş bəxtiyarlığa aparan yolları, davranış qaydalarını
göstərir və Allahdan uzaqlaşdıran yolları inkar edir.

416. Təbii mənəvi qanun nədən ibarətdir?
1954-1960
1978-1979
Yaradan tərəfindən hər bir insanın ürəyində yazılmış təbii
qanun Allahın Müdrikliyində və lütfündə iştirak etməkdən
ibarətdir və insana ağıl vasitəsilə xeyirlə şəri 
fərqləndirməyə imkan verən ilkin mənəvi hissi göstərir. 
Bu qanun universal və dəyişməzdir; əsas məsuliyyətlərin
və hüquqların, həmçinin insan cəmiyyətinin və vətəndaş 
qanunvericiliyinin təməlini qoyur.

417. Bu qanunu hamı dərk edirmi?
1960
Günaha görə hamı və həmişə aydın şəkildə və maneəsiz 
təbii qanunu dərk etmir.

«İnsanlar ürəklərində oxuya bilmədiklərini Allah Qanun 
lövhələrində yazdı» (müq. Avqustin).

418. Təbii qanun Əhdi-Ətiqlə necə əlaqəlidir?
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1961-1962
1980
Əhdi-Ətiq – Vəhdə verilmiş Qanunun ilk mərhələsidir. 
Burada ağla əlverişli olan, təqdis olunan və Xilas 
Əhdlərində təsdiqlənən təbii yolla bir çox həqiqət 
göstərilir. On Əmrin (Dekaloqun) mənəvi təlimi insanın 
çağırışının təməlini qoyur, Allaha və insana məhəbbətə 
qarşı olanı qadağan edir, insana vacib olanı öyrədir.

419. Əhdi-Ətiq xilas planına necə daxil edilmişdir?
1963-1964
1982 
Əhdi-Ətiq ağla əlverişli olan çoxsaylı həqiqətləri 
anlamağa imkan verir, nəyi etməyin gərək olduğunu və 
olmadığını göstərir və ilk növbədə, müdrik bir müəllim 
kimi Müjdəyə tərəf dönməyə və onu qəbul etməyə 
hazırlaşdırır. Əhdi-Ətiq öz-özlüyündə qanunu yerinə 
yetirmək üçün qüvvə və Ruhun lütfünü vermədiyinə görə
kamil olmasa da, müqəddəsdir, ruhanidir və yaxşıdır.

420. Yeni yaxud Müjdə Qanunu nədir?
1965-1972
1983-1985 
Məsih tərəfindən xəbər verilən və yerinə yetirilən Yeni 
yaxud Müjdə Qanunu – Vəhydə verilmiş və təbii olan 
Allah Qanununun tamlığı və kamilliyidir. Allahı və 
qonşunu sevmək, bir-birimizi Məsih kimi sevmək əmrində
cəmləşir; bu, ruhani mənada hər bir insana məxsus olan 
reallıqdır, yəni bu məhəbbəti mümkün edən Müqəddəs 
Ruhun lütfüdür. O – «azadlıq qanunudur» (Yaq 1:25), 
çünki məhəbbət təsiri altında sərbəst hərəkət etməyə 
imkan yaradır.

«Yeni Qanun – ilk növbədə Məsihə iman edənlərə 
verilmiş Müqəddəs Ruhun lütfüdür» (müq. Toma 
Akvinalı).
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421. Yeni Qanun harada verilir?
1971-1974
1986
Yeni Qanun Məsihin bütün həyat və vəzində, həmçinin 
həvarilərin mənəvi katexezində verilir; onun əsas 
təcəssümü – Dağüstü Vəzdir.

Lütf və bəraət qazanma

422. Bəraət qazanma nədir?
1987-1995
2017-2020 
Bəraət qazanma Allah məhəbbətinin ən kamil işidir. Bu, 
Allahın mərhəmət və təmənnasız işidir, bizim 
günahlarımızı aradan qaldırır, bizi bütün 
mövcudluğumuzda saleh və müqəddəs edir. Bizim üçün 
Məsihin əzabları ilə qazanılan və Vəftiz zamanı bizə 
verilən Müqəddəs Ruhun lütfü vasitəsilə bu həyata keçir. 
Bəraət qazanma insanın azad cavabının, yəni Məsihə 
iman və Müqəddəs Ruhun lütfünün köməyinin təməlini 
qoyur.

423. Bəraətverən lütf nədir?
1996-1998
2005
2021 
Lütf – Allahın bizi Müqəddəs Üçlüyün həyatının iştirakçısı 
etmək və Onun məhəbbəti vasitəsilə bizə hərəkət etmə 
qabiliyyətini verdiyi təmənnasız ənamdır. Onun adı daimi
(habitual), təqdis edən yaxud ilahiləşdirən lütfdür, çünki 
tamamilə Allahın təmənnasız təşəbbüsündən asılıdır və 
insanların düşünmə və qüvvət qabiliyyətlərindən 
üstündür. 
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424. Lütfün hansı növləri mövcuddur?
1999-2000
2003-2004
2023-2024
Daimi (habitual) lütfdən başqa bunlar da mövcuddur: 
təsir göstərən (aktual) lütf (vəziyyətlərə uyğun olan 
ənamlar); mərasimli (müqəddəs) lütf (hər bir ayinin 
xüsusi ənamı); xüsusi lütf yaxud xarizmalar (bunların 
məqsədi Kilsənin ümumi xeyridir), bunların arasında 
xüsusi olaraq Kilsə xidmətini və həyatda məsuliyyətli 
funksiyaları müşayiət edən vəziyyət lütfünü 
fərqləndirirlər.

425. Lütf və insan azadlığı hansı əlaqədədir?
2001-2002
Lütf insanın azad cavabı üçün şərait yaradır, hazırlayır və
çağırır. İnsan azadlığının sirli ümidlərinə cavab verir, onu 
əməkdaşlığa çağırır və onu kamilliyə doğru aparır.

426. Məziyyət nədir?
2006-2010
2025-2026
Məziyyət  xeyirxah işə görə mükafatlandırılmaq hüququ 
verən bir şeydir. Allahla münasibətdə insanın məziyyəti 
yoxdur, çünki hər şeyi Allahdan təmənnasız olaraq alıb. 
Lakin Allah insana Allah qarşısında xidmətlərimizin 
mənbəyi olan Məsih məhəbbəti ilə birləşərək xidmət 
etmək imkanını verir. Buna görə xeyirxah işlərə görə 
mükafatlar ilk növbədə Allahın lütfünə və yalnız bundan 
sonra insanın azad iradəsinə aid edilməlidir.

427. Biz hansı rifahı qazana bilərik?
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2010-2011
2027
Müqəddəs Ruhun təlqini ilə biz özümüz və digər insanlar 
üçün təqdis olunmağımız, əbədi həyatı əldə etməyimiz 
üçün xeyirli olan lütflər, eyni zamanda bizim üçün Allahın
iradəsinə görə müəyyən edilən yer üzündəki rifahları 
qazana bilərik. Lakin Allaha tərəf dönmə və bəraət 
qazanma əsaslarında dayanan ilkin lütfü heç kim qazana 
bilməz.

428. Məsihçi müqəddəsliyinə biz hamımızmı 
çağırılmışıq?
2012-2016
2028-2029 
Məsihə iman edən bütün insanlar məsihçi 
müqəddəsliyinə çağırılıblar. Məsihçi müqəddəsliyi – 
məsihçi həyatının dolğunluğu və məhəbbət kamilliyidir; 
o, Məsihlə dərin birlikdə və Məsihdə Müqəddəs Üçlüklə 
təcəssüm etdirilir. Məsihçinin təqdis yolu Çarmıxdan 
keçməlidir və salehlərin son dirilməsində icra olmalıdır, 
burada Allah hər şeydə hər şey olacaq.

Ana və nəsihətçi Kilsə

429. Kilsə məsihçinin mənəvi həyatını necə 
qidalandırır?
2030-2031
2047
Kilsə cəmiyyətdir, burada məsihçi Allah Kəlamını və 
«Məsih Qanununun» (Qal 6:2) nəsihətlərini qəbul edir; 
ayinlərin (sirrlərin)  lütfünü əldə edir, Məsihin Evxaristiya 
qurbanı ilə elə birləşir ki, onun mənəvi həyatı ruhda 
ibadətə çevrilir; müqəddəs Bakirə Məryəm və 
müqəddəslərin nümunəsindən müqəddəsliyi öyrənir.
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430. Nə üçün Kilsənin müəllimliyi mənəviyyat 
sahəsinə qarışır?
2032-2040
2049-2051
Çünki Kilsənin müəllimlik işi qəbul edilməsi və ona uyğun
tərzdə yaşanması gərək olan imanı vəz etməkdir. Bu iş 
təbii qanunun xüsusi tələblərinə də aiddir, çünki onları 
xilasımız üçün yerinə yetirmək gərəkdir.

431. Kilsə əmrlərinin məqsədi nədir?
2041
2048
Kilsənin beş əmrinin məqsədi  - dua ruhunda, ayinli 
(sirrli) həyatında, mənəvi cəhdlərdə, Allaha və qonşuya 
məhəbbətdə böyüməkdə imanlılara zəruri olan 
minimumu təmin etməkdir.

432. Kilsə əmrləri hansılardır?
2042-2043 
1) Bazar günü və digər bayram günlərində Messada 
iştirak et, bu günlərin təqdis olunmasına mane olan iş və 
əməllərdən azad ol; 2) heç olmazsa ildə bir dəfə Tövbə 
ayinində iştirak edərək günahlarını etiraf et; 3) 
Evxaristiya ayinində heç olmazsa Pasxa zamanı iştirak 
et; 4) Kilsənin müəyyən etdiyi günlərdə oruc tut; 5) öz 
imkanların daxilində Kilsəni maddi ehtiyaclarında 
dəstəklə. 

433. Nə üçün məsihçilərin mənəvi həyatı Müjdəni 
elan etmək üçün zəruridir?
2044-2046
Çünki öz həyatı ilə Rəbb İsanın təliminə uyğun olaraq 
məsihçilər adamları həqiqi Allaha imana cəlb edir, Kilsəni
təşviq edir, dünyanı Müjdə ruhu ilə dəyişir və Allahın 
Padşahlığını yaxınlaşdırırlar.

182



İkinci bölmə
ON ƏMR

Beato Anceliko. Dağüstü Vəz. San-Marko Muzeyi,
Florensiya (İtaliya).
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“Bir adam İsanın yanına gəlib dedi: «Müəllim, mən nə 
yaxşılıq etməliyəm ki, əbədi həyata malik olum?»” (Mat 
19:16), “İsa ona dedi: “Əgər sən əbədi həyata qovuşmaq
istəyirsənsə, Allahın əmrlərinə riayət et”. Sonra dərhal 
əlavə etdi: “Mənim ardımca gəl” (Mat 19:17, 21). 

İsanın davamçısı olmaq üçün Allahın əmrlərinə riayət 
etmək gərəkdir. Qədim Qanun ləğv olunmayıb, lakin 
insan onda İlahi Müəllimi əldə etməyə çağırılıb. Həmin 
Müəllim Qanunu kamil şəkildə yerinə yetirib və onun tam
mənasını açıqlayır və Qanunun dəyişməzliyini təsdiqləyir.

Bu bölmədən əvvəl təqdim olunan şəkildə Dağüstü Vəz 
(bax Mat 5-7) zamanı şagirdlərinə nəsihət verən İsa 
təsvir olunub. Bu nəsihətin vacib ünsürlərindən bəziləri 
bunlardır: Bəxtiyarlıq Əmrləri, Əhdi-Ətiq Qanununun 
yerinə yetirilməsi, “Ey göylərdə olan Atamız” duası, oruc 
barədə göstərişlər, şagirdləri dünyaya nur və yer üzünə 
duz olmağa çağırışı.

Yer üzərində yüksələn və səmalara çatan dağ Allahla 
görüş yerinə işarə edir.  (Kafedra rəmzi olan) qaya 
üzərində əyləşmiş Müəllim İsa səmalara tərəf qaldırdığı 
sağ əli ilə həyat və xoşbəxtlik barədə olan sözlərinin İlahi
təbiətinə işarə edir. Sol əlində tutduğu lülə halında 
bükülmüş kağız imanla şagirdlərinə etibar etdiyi təlimin 
yerinə yetirilməsinə işarə edir. İsa şagirdlərini Müjdəni 
bütün xalqlara vəz etməyə və onları Ata, Oğul və 
Müqəddəs Ruh adı ilə vəftiz etməyə çağırır.

Müəllimin ayaqlarının yanında oturan on iki Həvarinin 
başları onların İsaya sədaqətinə və Kilsənin 
müqəddəsliyinə işarə edən halə ilə əhatə edilir. Yalnız 
sağ tərəfdə oturan şagird qara halə ilə əhatə edilərək 
tamaşaçıdan, demək olar ki, gizlədilib, bu da onun 
Əhdi-Cədidə sədaqətsizliyinin rəmzidir. İsanın vəz etdiyi 
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Allahın Padşahlığının elan edilməsi boş və mənasız sözlər
deyil, səmərəli və təsirli hərəkətdir. Bununla əlaqədar üç 
sinoptik Müjdədə bəhs edilən Kefernahumlu iflic barədə 
hekayə vacibdir:

“İsa qayığa minərək gölü keçdi və Öz şəhərinə gəldi. 
Onun yanına yataqda yatan bir iflic adamı gətirdilər. İsa 
onların imanını görəndə iflic olan adama dedi: «Cəsarətli 
ol, oğlum, günahların bağışlandı». Onda bəzi 
ilahiyyatçılar öz-özünə dedilər: «Bu Adam küfr danışır». 
Onların nə düşündüklərini görərək İsa dedi: «Niyə 
ürəyinizə pis fikirlər buraxırsınız? Bax hansı daha 
asandır? “Günahların bağışlandı” deməkmi, yoxsa “Qalx,
yeri!” demək? Lakin siz bilin ki, Bəşər Oğlunun yer 
üzündə günahları bağışlamaq səlahiyyəti var» və o vaxt 
iflicə dedi: «Qalx, yatağını götür və evinə get!» Xəstə 
qalxıb evinə getdi” (Mat 9:1-7).

Bu nümunədə fiziki cəhətdən sağalma ruhani cəhətdən 
günahdan azad olma möcüzəsinin gözə görünən tərəfidir.
Şəfa tapma və bağışlanma İlahi Müəllim olan İsanın 
müəllimliyinin səciyyəvi işarələri olaraq hələ də qalır.
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On əmr Bibliyada və digər mətnlərdə

Çıx 20:2-17 Qan 5:6-21 Katexetik xülasə
“Səni Misir 
torpağından, 
köləlik diyarından
çıxaran Allahın 
Rəbb Mənəm. 
Məndən başqa 
allahların 
olmasın. Özün 
üçün heç bir 
oyma büt, nə 
yuxarıda – 
səmada və ya 
aşağıda – yerdə, 
nə də yerdən 
aşağıya yığılan 
sulardakı şeylərin
heç birinin 
surətini 
düzəltmə. Belə 
şeylərə səcdə 
qılaraq ibadət 
etmə. Çünki Mən,
sənin Allahın 
Rəbb, qısqanc 
Allaham. Mənə 
nifrət edən 
ataların cəzasını 
üç-dörd nəslə 
qədər övladlarına
çəkdirərəm. Məni
sevib əmrlərimə 
əməl edənlərin 
isə minlərlə 

“Səni Misir 
torpağından, 
köləlik diyarından
çıxaran Allahın 
Rəbb Mənəm. 
Məndən başqa 
allahların 
olmasın. Özün 
üçün heç bir 
oyma büt, nə 
yuxarıda – 
səmada və ya 
aşağıda – yerdə, 
nə də yerdən 
aşağıya yığılan 
sulardakı şeylərin
heç birinin 
surətini 
düzəltmə. Belə 
şeylərə səcdə 
qılaraq ibadət 
etmə. Çünki Mən 
sənin Allahın 
Rəbb qısqanc 
Allaham. Mənə 
nifrət edən 
ataların cəzasını 
üç-dörd nəslə 
qədər övladlarına
çəkdirərəm. Məni
sevib əmrlərimə 
əməl edənlərin 
isə minlərlə 

Mən Rəbb 
Allahınam.
Məndən başqa 
allahların 
olmasın.
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nəslinə 
məhəbbət 
göstərərəm.

nəslinə 
məhəbbət 
göstərərəm. 

Allahın Rəbbin 
adını boş yerə 
dilinə gətirmə, 
çünki Rəbb Öz 
adını boş yerə 
dilinə gətirəni 
cəzasız qoymaz.

Allahın Rəbbin 
adını boş yerə 
dilinə gətirmə, 
çünki Rəbb Öz 
adını boş yerə 
dilinə gətirəni 
cəzasız qoymaz.

Allahın Rəbbin 
adını boş yerə 
dilinə gətirmə.

Şabbat gününü 
yadda saxlayıb 
təqdis et. Altı gün
çalışıb bütün 
işlərini gör. Lakin 
yeddinci gün 
Allahın Rəbbin 
Şabbat günüdür. 
Bu gün sən, 
oğlun, qızın, 
qulun, qaravaşın, 
heyvanların, 
yanında qalan 
yadelli də heç bir 
iş görməsin. 
Çünki altı gün 
ərzində Rəbb 
göyləri və yeri, 
dənizi və 
kainatdakı hər 
şeyi yaratdı, 
yeddinci gün isə 
istirahət etdi. 
Bunun üçün Rəbb

Allahın Rəbbin 
sənə etdiyi əmrə 
əsasən Şabbat 
gününü qeyd və 
təqdis et. Altı gün
çalışıb bütün 
işlərini gör. Lakin 
yeddinci gün 
Allahın Rəbbin 
Şabbat günüdür. 
Bu gün sən, 
oğlun, qızın, 
qulun, 
qara-başın, 
öküzün, eşşəyin, 
heç bir heyvanın, 
yanında qalan 
yadellin də heç 
bir iş görməsin, 
sənin kimi 
qulqara-başın da 
istirahət etsin. 
Misir torpa-ğında 
sənin kölə 

Bayram günlərini
təqdis etmək 
borcunu yadda 
saxla
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Şabbat gününə 
bərəkət verib onu
müqəddəs saydı.

olduğunu və 
Allahın Rəbbin 
qüdrətli əli, 
uzanan qolu ilə 
səni oradan 
çıxardığını yadda 
saxla. Məhz buna
görə Şabbat 
gününü qeyd 
etməyi Allahın 
Rəbb sənə əmr 
edib.

Ata-anana 
hörmət et ki, 
Allahın Rəbbin 
sənə verdiyi 
torpaqda ömrün 
uzun olsun.

Allahın Rəbbin 
sənə əmr etdiyi 
kimi ata-anana 
hörmət et ki, 
ömrün uzun olsun
və Allahın Rəbbin
sənə verəcəyi 
torpaqda xoş 
güzəranın olsun.

Ata-anana 
hörmət et.

Qətl etmə. Qətl etmə. Qətl etmə.
Zina etmə. Zina etmə. Zina etmə.
Oğurluq etmə. Oğurluq etmə. Oğurluq etmə.
Heç kimə qarşı 
yalandan şahidlik
etmə.

Heç kimə qarşı 
yalandan şahidlik
etmə.

Heç kimə qarşı 
yalandan şahidlik
etmə.

Heç kimin evinə 
tamah salma.

Heç kimin 
arvadına tamah 
salma.

Heç kimin 
arvadına tamah 
salma.

Heç kimin 
arvadına, quluna,
qarabaşına, 
öküzünə, 
eşşəyinə – heç bir
şeyinə tamah 

Heç kimin evinə, 
tarlasına, quluna,
qaravaşına, 
öküzünə, 
eşşəyinə – heç bir
şeyinə tamah 

Heç kimin 
əmlakına tamah 
salma.
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salma” salma”

434. “Müəllim, mən nə yaxşılıq etməliyəm ki, 
əbədi həyata malik olum?” (Mat 19:16).
2052-2054
2075-2076
Bu sualı verən gənc adama İsa cavab verir: “Əgər sən 
əbədi həyata qovuşmaq istəyirsənsə, Allahın əmrlərinə 
riayət et”. Sonra dərhal əlavə etdi: “Mənim ardımca gəl” 
(Mat 19:16, 21). İsanın ardınca getmək əmrləri yerinə 
yetirmək deməkdir. Qanun ləğv olunmayıb, lakin insana 
İlahi Müəllimin Simasında onu əldə etmə imkanı verilib. 
İsa qanunu kamilcəsinə yerinə yetirdi, onun tam 
mənasını açıqladı və onun dəyişməzliyini təsdiqlədi.
435. İsa qanunu necə şərh edir?
2055
İsa qanunu ikiqat və yeganə məhəbbət əmri çərçivəsində
şərh edir: “Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla 
və bütün düşüncənlə sev”. Bu, böyük və əsas əmrdir. 
Buna bənzəyən ikincisi budur: “Qonşunu özün kimi sev”. 
Bütün Qanun və peyğəmbərlərin sözləri bu iki əmrə 
əsaslanır” (Mat 22:37-40).

436. «Dekaloq» termini nə deməkdir?
2056-2057
«Dekaloq» – on söz mənasını daşıyır (Çıx 34:28). Bu 
sözlər qısaldılmış şəkildə Allahın əhd çərçivəsində İsrail 
xalqına Musa vasitəsilə verdiyi Qanunu elan edir. Allaha 
olan məhəbbət (üç) və qonşuya olan məhəbbət (növbəti 
yeddi) əmrlərini təqdim edərək Dekaloq seçilmiş xalqa 
və hər bir insana günahın köləliyindən azad olan həyatın 
yolunu göstərir.

437. Dekaloq Əhdlə necə bağlıdır?
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2058-2063
2077
Dekaloq Əhd çərçivəsində təqdim olunur, burada Allah 
Özünü göstərir, Öz iradəsini bildirir. Əmrləri yerinə 
yetirərək xalq Allaha məxsus olduğunu göstərir və 
minnətdarlıqla Onun məhəbbət təşəbbüsünə cavab verir.

438. Kilsə üçün Dekaloqun mənası nədir?
2064-2068
Yazılara və İsanın nümunəsinə sadiq olan Kilsə 
Dekaloqun ilk rolunu və mənasını qəbul edir. Məsihçilər 
Dekaloqu yerinə yetirməlidirlər.

439. Nə üçün Dekaloq bütövlükdür?
2069
2079
On əmr ayrılmaz bir bütövlükdür, çünki hər bir əmr digər 
əmrlərə və bütün Dekaloqa istinad edir. Buna görə də bir
əmri pozmaq bütün qanunu pozmaq deməkdir.

440. Dekaloq nə üçün ciddi olaraq vacibdir?
2072-2073
2081
Çünki insanın Allaha və qonşusuna olan əsas borcunu 
elan edir.

441. Dekaloqu yerinə yetirmək mümkündürmü?
2074
2082
Bəli, çünki Məsihsiz biz heç bir şey edə bilmərik və Məsih
bizə Öz lütfünə və Müqəddəs Ruhun ənamına görə 
Əmrləri yerinə yetirməkdə yardım göstərir.
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Birinci fəsil
«ALLAHIN RƏBBİNİ BÜTÜN ÜRƏYİNLƏ, 
BÜTÜN CANINLA, BÜTÜN AĞLINLA SEV»

BİRİNCİ ƏMR:
«MƏN RƏBB ALLAHINAM.

MƏNDƏN BAŞQA ALLAHLARIN OLMASIN”

442. «Mən Rəbb Allahınam» bəyanatı bizdən nə 
tələb edir?
2083-2094
2133-2134
İmanlıdan üç ilahiyyat comərdliyini qorumağı və həyata 
keçirməyi, buna maneə törədən günahlardan yan 
keçməyi tələb edir. İman Allaha iman edərək ona maneə 
törədən hər şeyi kənara atır, məsələn, özbaşına şübhə 
etməyi, imansızlığı, küfr, mürtədlik, xəyanət, təfriqəçilik. 
Ümid etibarla Allahı bəxtiyarlıqla görməyi və Onun 
köməyini gözləyir, ümidsizlikdən və özünə güvənmədən 
yan keçir. Məhəbbət Allahı hər şeydən çox sevir; buna 
görə də laqeydlik, nankorluq, soyuqluq və ilıqlıq, 
məyusluq, ruhani tənbəllik, qürurdan gələn Allaha nifrət 
kənara atılır.

443. Rəbbin “  Allahın Rəbbə səcdə et və yalnız Ona
ibadət et  ” (Mat 4:10) sözləri bizdən nə tələb edir?
2095-2105
2135-2136 
Mövcud olan hər şeyin Hökmdarına – Allaha tabe olmağı 
tələb edir. Şəxsən və cəmiyyətdə Ona lazımınca ibadət 
etmək; tərif, minnətdarlıq və vəsatətçilik sözləri ilə Ona 
dua etmək, Ona qurbanlar gətirmək, ilk növbədə bu, 
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Məsihin kamil qurbanı ilə birləşən öz həyatımızın ruhani 
qurbanıdır; Allaha verdiyiniz vədləri yerinə yetirmək.

444. Həqiqət və azadlıqda şəxsiyyət Allaha ibadət 
etmə hüququnu necə həyata keçirir?
2104-2109
2137 
Hər bir insanın xüsusilə Allaha və Onun Kilsəsinə aid olan
həqiqəti axtarmaq hüququ və mənəvi borcu var, həqiqəti
biləndən sonra insan onu qəbul etməli və sədaqətlə 
qorumalı və Allaha düzgün ibadət etməlidir. Eyni 
zamanda insan şəxsiyyətinin ləyaqəti tələb edir ki, dini 
işlərdə insan vicdanına qarşı hərəkət etməyə məcbur 
edilməməlidir və ictimai qaydaların ədalətli çərçivəsi 
daxilində vicdanla həm şəxsi, həm də ictimai həyatda, 
şəxsən yaxud cəmiyyətdə hərəkət etməyə mane olmağa
heç kimin hüququ yoxdur.

445. Allah “Məndən başqa allahların olmasın” (Çıx
20:3) əmr edərək nəyi qadağan edir?
2110-2128
2138-2140 
Bu Əmr qadağan edir:
Çoxallahlılıq və bütpərəstliyi – məxluqları, səlahiyyəti, 
pulu və hətta cinləri ilahiləşdirməyi;
Mövhumatı –  magiya, cadugərlik və spiritizmdə kiməsə 
ilahi xüsusiyyətləri aid edərək Allaha layiq ibadətin 
korlanmasını. 
Allahsızlığı – söz yaxud əməllə Allahı aldatma cəhdlərini; 
Allaha həsr olunmuş əşyaları yaxud şəxsləri, ilk növbədə 
Evxaristiyanı təhqir etmə yaxud ələ salmanı; ruhani 
rifahları satıb-almaq cəhdləri olan simoniyanı.
Ateizmi –  İnsan muxtariyyətçiliyinin yalan anlayışına 
əsaslanaraq Allahın mövcudluğunu inkar etmək .
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Aqnostisizmi – o öyrədir ki, Allah haqqında heç bir şey 
bilmək olmaz və buna görə də laqeydlikdə və təcrübi 
ateizmdə ifadə olunur.

446. “Özün üçün heç bir oyma büt, heç bir şeyin 
surətini düzəltmə” (Çıx 20:3) Allah Əmri ikonalara 
ehtiramla yanaşmanı qadağan edirmi?
2129-2132
2141 
Əhdi-Ətiqdə bu Əmr mütləq dərəcədə transsendent olan 
Allahın şəklini çəkməyi qadağan edirdi. Lakin Allah 
Oğlunun bədəndə gəldiyi andan sonra məsihçilərin 
ikonalara ehtiramı bəraət qazanır (787-ci ildə keçirilmiş 
İkinci Nikeya Məclisi bunu təsdiqləyir), çünki Allah 
Oğlunun sirrinə əsaslanır. Oğulda transsendental Allah 
gözə görünən oldu. Burada söhbət surətə ibadətdən 
deyil, onda təsvir olunan Məsihə, Bakirə Məryəmə, 
mələklərə və müqəddəslərə ehtiramdan gedir.

İKİNCİ ƏMR:
“ALLAHIN RƏBBİN ADINI BOŞ YERƏ DİLİNƏ GƏTİRMƏ”

447. Allahın adı necə müqəddəs tutulur?
2142-2149
2160-2162
Rəbbin müqəddəs adı çağırılaraq, tərif edilərək və 
izzətləndirilərək müqəddəs tutula bilər. Buna görə Onun 
adından sui-istifadə etməkdən – ağır günah olan Allaha 
küfrdən, lənətdən və Allah adı ilə verilən vədlərin 
pozulmasından yan keçmək gərəkdir.

448. Yalan and nə üçün qadağandır?
2150-2151
2163-2164 
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Çünki bu andda Həqiqət olan Allah yalana şahid kimi 
çağırılır.
«Həqiqət deyilsə, zəruri deyilsə, ehtiram göstərmədən 
nə Yaradan Allaha, nə də məxluqlara and içmə» (müq. 
İqnati Loyola).

449. Andı pozma nədir?
2152-2155
Bu, vədlərinə həmişə sadiq olan Allaha qarşı ağır 
günahdır.

ÜÇÜNCÜ ƏMR:
“BAYRAM GÜNLƏRİNİ TƏQDİS ETMƏK BORCUNU YADDA

SAXLA”

450. Nə üçün Allah “Rəbb Şabbat gününə bərəkət 
verib onu müqəddəs saydı” (Çıx 20:11)?
2168-2172
2189
Çünki şənbə günü Allahın yeddinci günündə yaradılışın 
istirahət etməsi, İsrailin Misir köləliyindən azad olmasını 
və Allahın xalqı ilə bağladığı Əhdi xatırladır.
451. İsa şənbəyə hansı münasibət bəsləyir?
2173
İsa şənbə gününün müqəddəsliyini tanıyır və ilahi 
səlahiyyətlə onun həqiqi şərhini verir: “İnsan Şabbat 
günü üçün deyil, Şabbat günü insan üçün yaradılıb” 
(Mark 2:27).

452. Nə üçün məsihçilərdə bazar günü (Rəbbin 
günü) şənbəni əvəz etdi?
2174-2176
2190-2191 
Çünki bazar günü – Məsihin dirilmə günüdür. Şənbədən 
sonra «həftənin ilk günü» (Mark 16:2) olduğuna görə ilkin
yaradılışı xatırladır; şənbə günündən sonra gələn 
«səkkizinci gün» isə Məsihin dirilməsi ilə başlayan yeni 
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məxluq mənasını daşıyır. Buna görə məsihçilər üçün 
bazar günü bütün günlərdən üstün olan gün, ən böyük 
bayram günü oldu: Rəbbin günü, bu gündə Rəbb Öz 
Pasxası ilə yəhudi şənbəsinin ruhani həqiqətini yerinə 
yetirir və insanın Allahda əbədi istirahətini elan edir.

453. Rəbbin günü necə təqdis olunur?
2177-2185
2192-2193 
Məsihçilər Rəbbin Evxaristiyasında iştirak edərək Rəbbin 
gününü və digər təyin olunmuş bayramları təqdis edirlər,
həmçinin Allaha lazımi ehtiram göstərməyə, bədənin və 
ruhun zəruri olan istirahətinə mane olan işləri görmürlər. 
Ailə məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə və bazar gününün,
ailə həyatının və sağlamlığın təqdis olunmasına maneə 
törədən vərdişlərlə nəticələnmirsə, cəmiyyətə böyük 
xeyir gətirən xidməti yerinə yetirməyə icazə var. 

454. Nə üçün qanunvericilikdə Rəbbin gününü 
istirahət günü kimi tanımaq vacibdir?
2186-2188
2194-2195 
Ona görə ki, hamı dini, ailə, mədəni və ictimai həyatın 
qeydinə qalmağı mümkün edən istirahətdən və 
azuqədən real şəkildə ləzzət ala bilsin; düşünmək, 
sakitlik, kitab oxumaq üçün hamının vaxtı olsun, özlərini 
ilk növbədə xəstə və yaşlı adamlar üçün edilən 
xeyirxahlıq işlərinə həsr edə bilsinlər.

İkinci fəsil
«QONŞUNU ÖZÜN KİMİ SEV»
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DÖRDÜNCÜ ƏMR:
«ATA-ANANA HÖRMƏT ET»

455. Dördüncü əmr nə söyləyir?
2196-2200
2247-2248
Valideynlərə və Allahın bizim xeyrimiz üçün səlahiyyət 
verdiyi şəxslərə hörmət etməyi söyləyir.

456. Allahın iradəsində ailənin təbiəti nədir?
2201-2205
2249
Nikahla bağlı olan kişi və qadın uşaqları ilə birlikdə ailə 
təşkil edirlər. Allah ailəni təşkil etdi və ona əsas struktur 
verdi. Nikah və ailə ər-arvadın xeyrinə, nəslin davamına 
və uşaqların tərbiyəsinə xidmət edir. Bir ailə üzvləri 
arasında şəxsi münasibətlər və ilkin məsuliyyət yaranır. 
Məsihdə ailə iman, ümid və məhəbbət cəmiyyəti 
olduğuna görə ev Kilsəsinə çevrilir.

457. Ailə cəmiyyətdə hansı yeri tutur?
2207-2208
Ailə - insani cəmiyyətin ilkin özəyidir, ictimai səlahiyyəti 
hərtərəfli cəhətdən tanınır. Ailə prinsipləri və dəyərləri 
ictimai həyatın təməlidir. Ailə həyatı cəmiyyətdəki 
həyata girişdir.

458. Ailə qarşısında cəmiyyətin məsuliyyətləri 
hansılardır?
2209-2213
2250
Cəmiyyət ailə və nikahı dəstəkləməli və 
möhkəmlətməlidir, eyni zamanda köməkçilik prinsipinə 
hörmət etməlidir. Vətəndaş hökuməti nikah və ailənin 
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həqiqi təbiətini, ictimai mənəviyyatı, valideynlərin 
hüquqlarını, evin rifahını qorumalıdır və onlara dəstək 
verməlidir.

459. Valideynlər qarşısında uşaqların məsuliyyəti 
nədir?
2214-2220
2251
Valideynlər qarşısında uşaqların məsuliyyəti hörmət 
göstərmək, tabe olmaq, sözə baxmaqdır. Bacı-qardaş 
bir-biri ilə mehriban olmalı, bütün ailə həyatının 
harmoniya və müqəddəsliyinin böyüməsinə kömək 
göstərməlidirlər.

460. Valideynlərin uşaqlar qarşısında məsuliyyəti 
nədir?
2221-2231
İlahi valideynliyin iştirakçıları olan valideynlər uşaqların 
tərbiyəsinə görə ilk növbədə məsuliyyət daşıyır və ilk 
olaraq onlara imanı xəbər verirlər. Valideynlərin borcu – 
uşaqları şəxsiyyət kimi, Allah övladı kimi sevmək və 
onlara hörmət etməkdir, onların ruhani və fiziki 
ehtiyaclarının ödənməsinin qeydinə qalmalı, onlara 
müvafiq məktəb seçməli, peşəni və həyat tərzini 
seçməkdə onlara məsləhətlə kömək etməlidirlər.  
Valideynlərin xüsusi məsuliyyəti övladlarını məsihçi 
imanında böyütməkdir.
461. Valideynlər uşaqlarını məsihçi imanında necə 
tərbiyə edirlər?
2252-2253
İlk növbədə nümunə olaraq, dua, ailə katexizasiyası və 
Kilsə həyatında iştirak etməklə. 

462. Ailə bağları mütləq rifahdırmı?
2232-2233
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Çox vacib olsa da, ailə bağları mütləq deyil, çünki 
məsihçinin ilk çağırışı Məsihi sevmək və Onun ardınca 
getməkdir; “Atasını ya anasını Məndən artıq sevən kəs 
Mənə layiq deyil” (Mat 10:37). Uşaqların Məsihin ardınca 
getmələrini, hətta onların rahiblik həyatını yaxud keşişlik 
xidmətinə həsr olunmalarını belə, valideynlər sevinclə 
qəbul etməlidirlər.

463. Vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif sahələrində 
səlahiyyət necə həyata keçirilir?
2234-2237
2254
Həmişə fundamental insan hüquqlarına, qanunlara, 
dəyərlərin ədalətli iyerarxiyasına, rifahların ədalətli 
bölünməsinə və köməkçi prinsipinə hörmətdə xidmət 
kimi həyata keçirilir. Səlahiyyətli şəxslər ilk növbədə 
şəxsi deyil, ictimai maraqları güdməlidirlər, onların 
qərarları Allah, insan, sülh haqqında həqiqət tərəfindən 
ilhamlanmalıdır.

464. Vətəndaş hökumətinə qarşı vətəndaşların 
məsuliyyətləri nədən ibarətdir?
2238-2241
2255 
Hökumətə tabe olanlanr öz rəislərini Allah təmsilçisi kimi 
qəbul etməli, ictimai və sosial həyatın yaxşılaşması üçün 
onlarla sədaqətlə əməkdaşlıq etməlidirlər. Bu, vətənə 
məhəbbət və xidmətdir, seçmək və seçilmək hüququ və 
borcu, vergilərin ödənilməsi, sülhün müdafiəsi, əməli 
tənqiddir.
465. Vətəndaş hökumətinə qarşı vətəndaş nə 
zaman tabe olmamalıdır?
2242-2243
2256 
Vətəndaş hökumətinin tələbləri mənəvi nizama zidd 
olanda vətəndaş öz vicdanına görə onlara tabe 
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olmamalıdır: “İnsana deyil, Allaha itaət etmək daha 
vacibdir” (Həv 5:29).

BEŞİNCİ ƏMR:
«QƏTL ETMƏ»

466. İnsan həyatına nə üçün hörmət etmək 
gərəkdir?
2258-2262
2318-2320 
Çünki o, müqəddəsdir. Ən əvvəldən Allahın yaradıcı 
hərəkətini daşıyır və həmişə yeganə məqsədi 
olanYaradanla xüsusi münasibətdə olur. Heç kimə 
günahsız insanı məhv etməyə icazə verilmir, çünki bu, 
Yaradanın şəxsiyyətinin ləyaqətinə və müqəddəsliyinə 
ziddir. “Günahsıza və salehə ölüm hökmü vermə” (Çıx 
23:7).

467. Nə üçün şəxsiyyətin və cəmiyyətin qanuni 
müdafiəsi bu qaydaya zidd deyil?
2263-2265
Çünki qanuni müdafiə insanın qətlini deyil, şəxsi 
yaşamaq hüququnu və digər insanların yaşamaq 
hüququnu müdafiə etməyi qərara alır. Digərlərinin 
həyatlarının müdafiəsinə görə məsuliyyət daşıyan şəxsin 
qanuni özünü müdafiə etməsi ciddi borc da ola bilər. 
Lakin lazımdan çox zorakılığa gətirib çıxarmamalıdır.

468. Cəza nəyə gərəkdir?
2266
İctimai səlahiyyətlər tərəfindən qoyulan cəzanın məqsədi
cinayət nəticəsində yaranan nizamsızlığı düzəltmək, 
ictimai nizamı və insanların təhlükəsizliyini qorumaq, 
təqsirkarın düzəlməsinə yardım etməkdir.

469. İnsana hansı cəzanı vermək olar?
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2267
Cəza təqsirin ağırlığına uyğun olmalıdır. Bu gün 
cinayətkarı zərərsizləşdirmək üçün dövlətin bir çox 
vasitəsi var və cinayətkarın məhv edilməsi zəruri deyil, 
bu, “çox nadir halda baş verir yaxud heç baş vermir” 
(Evangelium vitae). Ölümlə nəticələnməyən vasitələr 
kifayətdirsə, hakimiyyət yalnız bu cəzalardan istifadə 
etməlidir, çünki onlar ümumi rifahın konkret şərtlərinə 
cavab verir, şəxsiyyətin ləyaqətinə daha uyğundur və 
təqsirkarı düzəlmə imkanından məhrum etmir.

470. Beşinci əmr məhz nəyi qadağan edir?
2268-2283
2321-2326
Beşinci əmr əxlaq qanununa birbaşa zidd olan şeylər 
kimi bunları qadağan edir:
Birbaşa və qəsdən adam öldürmək və buna yardım 
etmək;
Hamiləliyin şüurlu şəkildə dayandırılması (abort), 
həmçinin bunda iştirak etmək; abort Birləşmədən 
uzaqlaşdırma ilə cəzalandırılır, çünki mayalanma anından
başlayaraq, insana ehtiram göstərmək, onun 
bütövlüyünü isə ciddi şəkildə müdafiə etmək lazımdır;
Şüurlu şəkildə icra edilən evtanaziya, yəni fəaliyyətlə 
yaxud fəaliyyətsizliklə əlilin, xəstənin yaxud ölməkdə 
olan insanın həyatına son qoymaq;
İntihar və bunda könüllü iştirak etmək, çünki bu, Allaha, 
öz-özünə, yaxınına olan saleh məhəbbəti dərindən təhqir
edir; bu əməl üçün məsuliyyətə gəlincə, insanın tovlama 
məqsədi ilə özünü öldürdüyü halda təqsir daha da 
dərinləşir, əksinə, ağır ruhi xəstəlik yaxud da dözülməz 
qorxu nəticəsində insan özünə qəsd edərsə, təqsir azalır.

471. Ölümün qaçılmaz olduğu təsdiq olunan halda 
hansı tibbi proseduralara icazə verilir?
2278-2279
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Xəstəyə lazım olan müalicənin dayandırılması 
qeyri-qanunidir. Lakin bunlar qanunidir: ölümün vasitə 
kimi istənilmədiyi halda ağrıkəsici vasitələrdən istifadə 
və «terapevt cidd-cəhdindən», yəni müsbət nəticəyə 
sağlam ümid qalmadıqda tibbi texnologiyaların 
həddindən artıq istifadə edilməsindən imtina.

472. Nə üçün cəmiyyət rüşeymin müdafiəsində 
durmalıdır?
2273-2274
Hər bir insanın mayalanma anından yaşamaq üçün 
ayrılmaz hüququ vətəndaş cəmiyyətinin və onun 
qanunvericiliyinin tərkib ünsürdür. Dövlət öz gücünü 
bütün vətəndaşlara və xüsusilə də ən zəiflərə xidmət 
işinə həsr etmirsə, bu, hüquqi dövlətin əsaslarının özünü 
təhlükə altına qoyur.

473. Tovlamadan necə qaçmaq olar?
2284-2287
Başqalarını şər iş görməyə sövq etmək günahından 
şəxsiyyətin canına və bədəninə ehtiram qoymaqla 
çəkinmək olar. Bilərəkdən başqalarını ağır günaha sövq 
edən kəs ciddi cinayət törədir.

474. Bədənə münasibətdə bizim vəzifəmiz nədən 
ibarətdir?
2288-2291
Biz düşüncəli şəkildə həm öz, həm də başqalarının fiziki 
sağlamlığının qayğısına qalmalıyıq, bununla yanaşı 
bədən kultundan və hər cür ifratdan çəkilmək lazımdır. 
Bundan başqa, sağlamlığa və insan həyatına böyük ziyan
vuran narkotikdən istifadə etməkdən, yeməkdən, spirtli 
içkilərdən, tütündən və dərman preparatlarından 
həddindən artıq istifadə etməkdən çəkinmək lazımdır.
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475. İnsanlar yaxud insanlar qrupu üzərində 
keçirilən elmi, tibbi və psixoloji təcrübələrə nə 
vaxt əxlaqi cəhətdən haqq qazandırmaq olar?
2292-2295
Onlara əxlaqi cəhətdən o halda haqq qazandırmaq olar 
ki, şəxsiyyətin və cəmiyyətin hərtərəfli rifahına xidmət 
edir, bununla yanaşı əvvəlcədən məlumatlandırılmış və 
mümkün nəticələr barədə bilən subyektin həyatına, fiziki 
və ruhi bütövlüyünə həddindən artıq təhlükə törətmir.

476. Həyatda olan yaxud ölmüş insanın 
orqanlarının köçürülməsinə və donorluğa icazə 
verilirmi?
2296
Orqanların köçürülməsi donorun razılığı olduğu və onun 
həyatı üçün həddindən artıq təhlükənin olmadığı halda 
əxlaqi cəhətdən qəbul ediləndir. Öz orqanlarını xeyirxah 
əməl olaraq bağışlamasında donorun vəfatı faktına qəti 
şəkildə əmin olmaq zəruridir.

477. Hansı əməllər insan şəxsiyyətinin cismani 
bütövlüyünə hörmət edilməsində ziddiyyət təşkil 
edir?
2297-2298
Adam oğurluğu və girov götürmə, terrorçuluq, işgəncə, 
zorakılıq, şüurlu şəkildə sterilizasiya. İnsanın amputasiya 
və ya şikəst edilməsinə yalnız terapevtik məqsədlərlə 
icazə verilir.

478. Ölüm ayağında olan adamlara necə qulluq 
etmək lazımdır?
2299
Ölüm ayağında olan insanların yer üzündə həyatlarının 
son dəqiqələrini ləyaqətlə keçirmək hüququ var və 
bunda onları Var olan Allahla görüşə hazırlayan dua və 
ayinlər yardım etməlidir.
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479. Ölən adamların cəsədi ilə necə rəftar etmək 
lazımdır?
2300-2301
Ölən adamın cəsədi ilə ehtiram və məhəbbətlə rəftar 
etmək lazımdır. Bədənin dirilməsinə iman şübhə altına 
alınmadığı halda kremasiyaya icazə verilir.

480. Rəbb sülhün qorunub saxlanması 
məsələsində hər bir insandan nə tələb edir?
2302-2303
Rəbb «Sülhyaradanlar nə bəxtiyardır!» (Mat 5:9) deyə 
bəyan edərkən ürəklərdə sülh olmasını istəyir və insanı 
qonşusuna pis şeylər arzulamağa vadar edən pislik və 
nifrət əvəzinə qisas almaq arzusu olan qəzəbin 
qeyri-əxlaqiliyini ifşa edir. Bu cür hisslərə qapılan insan 
kiməsə şüurlu şəkildə ciddi zərər vurmağı arzulamaqla 
məhəbbət əleyhinə ağır günah işlədir.

481. Yer üzündə sülh nə deməkdir?
2304-2305
Yer üzündə sülhün olması insan həyatının ehtiramı və 
inkişafı üçün zəruri əsasdır; bu, yalnız müharibənin 
olmaması yaxud düşmən tərəflərin qüvvə bərabərliyi 
deyil, «nizamın sakitliyi» (müq. Avqustin), «Salehliyin 
bəhrəsi» (Yeş 32:17) və məhəbbət əməli olmalıdır. Yer 
üzündə sülh Məsih sülhünün surəti və bəhrəsidir.

482. Yer üzündə sülhü qoruyub saxlamaq zəruriliyi
bizim qarşımızda hansı tələbləri qoyur?
2304
2307-2308
Bu, şəxsi əmlakın ədalətli bölünməsi və qorunub 
saxlanılmasını, insanlar arasında azad ünsiyyəti, 
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şəxsiyyətin və xalqların ləyaqətinə hörmət, ədalət və 
qardaşlığın cidd-cəhdlə həyata keçirilməsini tələb edir.

483. Silahlı qüvvələrdən istifadəyə hansı hallarda 
haqq qazandırmaq olar?
2307-2310
Silahlı qüvvələrdən istifadəyə bu hallarda haqq 
qazandırmaq olar: eyni zamanda ziyanın uzun və ağır 
olacağına inam olduqda; bütün başqa sülhyaratma 
vasitələri nəticə vermirsə; ciddi uğur imkanları açıq 
görünürsə; müasir zərbə vasitələrinin gücünü nəzərə 
alaraq silah işlədilməsi ağır nəticələrə gətirib çıxarmırsa.

484. Hərbi təhlükə təqdirində kim bütün 
məsələləri ciddi şəkildə ölçüb-biçməlidir?
2309
Bu cür qiymətin verilməsi dövlət səlahiyyətlərinin ağıllı 
mühakiməsinə həvalə olunmalıdır və o həmçinin 
vətəndaşlardan vətənin qorunması vəzifəsini tələb etmək
hüququna malikdir; bununla yanaşı, hər bir insanın 
əqidəsinə görə silahlı mübarizədən imtina etmək barədə 
şəxsi etiqadına hörmətlə yanaşılmalıdır ki, o kəs insan 
cəmiyyətinə başqa şəkildə xidmət edə bilsin.

485. Müharibə vəziyyətində əxlaq qanunu bizdən 
nə tələb edir?
2312-2314
2328
Əxlaq qanunu hətta müharibə vəziyyətində də qüvvədə 
qalır. O, mülki əhali, yaralı əsgərlər və hərbi əsirlərlə 
insani rəftar etməyi tələb edir. İnsan hüququna şüurlu 
şəkildə zidd olan əməllər və bu əməlləri yerinə yetirmək 
əmri cinayət hesab olunur və bunlara kor-koranə itaətə 
bəraət qazandırmaq olmaz. Kütləvi qətlləri, həmçinin 
bütöv bir xalqı və etnik azlığı məhv etməyi ən ağır günah

204



kimi məhkum etmək lazımdır: bu, bir əxlaqi vəzifədir ki, 
belə əmrləri verən kəsə müqavimət göstərilsin.

486. Müharibədən qaçmaq üçün nə etmək 
lazımdır?
2315-2317
2327-2330
Şüurlu imkanlar hüdudunda hər şeyi etmək lazımdır ki, 
müharibənin özü ilə gətirdiyi şər və ədalətsizliyi nəzərə 
alaraq ondan hər vasitə ilə qaçılsın. Xüsusilə sürətlə 
silahlanmaya və lazımi şəkildə qanuni hakimiyyət 
tərəfindən nəzarət olunmayan silah alverinə imkan 
verilməməlidir, həmçinin ilk növbədə iqtisadi və sosial 
bərabərsizlikdən, etnik və dini ayrı-seçkilikdən, 
paxıllıqdan, şübhələnməkdən, qürurdan, qisasçılıqdan 
imtina edilməlidir. Bu və başqa qanunsuzluqların 
qarşısını almağa yönəlmiş bütün işlər sülhün 
möhkəmlənməsinə və müharibədən qaçmağa kömək 
edir.

ALTINCI ƏMR:
ZİNA ETMƏ

487. İnsan şəxsiyyəti  öz cinsi mənsubiyyətinə 
münasibətdə hansı vəzifələri daşıyır?
2331-2336
2392-2393
Allah insanı kişi və qadın olaraq bərabər şəxsi 
məziyyətlərlə yaratdı və onların ürəyinə məhəbbət və 
ünsiyyət istəyi qoydu. Hər kəs şəxsiyyətinin bütövlüyü 
üçün əhəmiyyətini qeyd edərək öz cinsi mənsubiyyətini, 
həmçinin onun xüsusiyyətini və qarşılıqlı 
tamamlanmasını qəbul etməlidir.
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488. İsmət nədir?
2337-2338
İsmət şəxsiyyətin müsbət seksual bütövlüyüdür. 
Seksuallıq düzgün şəkildə şəxsiyyətlərarası 
münasibətlərə daxil edildikdə əsl insani xarakter alır. 
İsmət əxlaqi fəzilət, İlahi bəxşiş, lütf, Müqəddəs Ruhun 
bəhrəsidir.

489. İsmət fəziləti nə tələb edir?
2339-2341
O, məqsədi fədakarlıq olan insan azadlığının ifadəsi kimi 
özünüidarə əldə etməyi tələb edir. Bunun üçün tədrici 
inkişafın müxtəlif mərhələlərini keçən əhatəli (hərtərəfli) 
və daimi tərbiyə zəruridir.

490. İsmətlə yaşamağa nə kömək edir?
2340-2347
Bizim ixtiyarımızda çoxlu vasitələr var: Allahın lütfü, 
ayinlərin köməyi, dua, özünüdərk, müxtəlif vəziyyətlərə 
uyğunlaşmış zahidlik təcrübəsi, əxlaqi fəzilətlərin, 
xüsusilə ehtirasları ağla tabe etməyə yönəlmiş özünü 
saxlama fəziləti.

491. Hansı mənada bütün imanlılar ismətlə 
yaşamağa çağırılırlar?
2348-2350
2394
Hamı ismət nümunəsi olan Məsihə bənzəyərək öz həyat 
vəziyyətlərinə uyğun ismətli həyatı keçirməyə çağırılır: 
bəziləri həsr olunmuş bakirlikdə və nikahsızlıqda, bütün 
ürəklərini bölünmədən Allaha daha asanlıqla verməyin 
nümunəvi yolları ilə getməli, nikahda olan digərləri 
ər-arvad ismətinə əməl etməli, nikahda olmayanlarsa 
özünü bakirlikdə saxlamaqla yaşamalıdırlar.
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492. İsmət əleyhinə yönəlmiş əsas günahlar 
hansılardır?
2351-2359
2396
Hər biri öz obyektinin təbiətinə uyğun olaraq ismətə 
əsaslı şəkildə zidd olan günahlar bunlardır:
ər-arvad xəyanəti, mastrubasiya, əxlaqsızlıq, 
pornoqrafiya, fahişəlik, zorlama, homoseksual hərəkətlər.
Bu günahlar mahiyyətcə cinsi ehtiras (şəhvət) qüsurunun
ifadəsidir. Yetkinlik yaşına çatmayanları bu əməllərə cəlb 
etmək, üstəlik, onların fiziki və əxlaqi bütövlüyünə ciddi 
qəsd kimi qiymətləndirilir.

493. Nə üçün yalnız «Zina etmə» hökmünü bəyan 
edən Altıncı Əmr ismət  əleyhinə olan bütün 
günahları qadağan edir?
2336
Dekaloqun Müqəddəs Kitab mətnində biz yalnız «Zina 
etmə» (Çıx 10:14) hökmünü oxusaq da, Kilsə Rəvayəti 
Əhdi-Ətiqin və Əhdi-Cədidin əxlaqi təliminin məcmusunu 
əldə rəhbər tutaraq belə hesab edir ki, Altıncı Əmr ismət 
əleyhinə olan bütün günahları əhatə edir.

494. Mülki hakimiyyətin ismətə münasibətdə 
vəzifəsi nədən ibarətdir?
2354
Mülki hakimiyyət şəxsiyyətin ləyaqətinə hörmət 
edilməsinə yardım etməyə borclu olduğu üçün hər 
cəhətdən ismət üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına səy 
göstərməlidir, o cümlədən ilk növbədə azyaşlıları və ən 
zəifləri müdafiə etmək üçün isməti ciddi təhqir edən 
yuxarıda adı çəkilmiş bəzi əməlləri müvafiq qanunlarla 
qadağan etməlidir.

495. Seksuallığın tabe olduğu ər-arvad 
məhəbbətinin nemətləri nədən ibarətdir?
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2360-2361
2397-2398
Vəftiz olunanlar üçün nikah ayini ilə təqdis edilmiş 
ər-arvadın məhəbbətinin nemətləri bunlardır: ittifaq, 
səadət, qırılmazlıq, nəsil artımına açıqlıq.

496. Ər-arvad arasında cinsi əlaqənin hansı 
mənaları var?
2362-2367
Ər-arvad arasında cinsi əlaqənin ikili mənası var: 
birləşdirici (ər-arvadın özlərini qarşılıqlı şəkildə bir-birinə 
bəxş etməsi) və hasil (həyatın ötürülməsinə açıqlıq). 
Ər-arvad arasında cinsi əlaqənin Allaha məqbul olan iki 
mənası arasında qırılmaz əlaqəni gah birini, gah da 
digərini istisna etməklə heç kəs pozmamalıdır.

497. Doğulmanın tənzim olunmasına hansı halda 
əxlaqi cəhətdən haqq qazandırmaq olar?
2368-2369
2399
Ata-ana məsuliyyətinin cəhətlərindən birini göstərən 
doğulmanın tənzim olunması ər-arvad tərəfindən xarici 
maneələr olmadan eqoizm səbəbindən deyil, ciddi 
səbəbdən əxlaqın obyektiv meyarlarına uyğun olan, yəni 
vaxtaşırı özünüsaxlamanın köməyi ilə və mayalanmanın 
mümkün olmadığı dövrlərdən istifadə etməklə obyektiv 
halda əxlaqa uyğun sayılır.

498. Əxlaqi cəhətdən qəbuledilməz doğulmanı 
tənzimləmə vasitələri hansılardır?
2370-2372
Cinsi əlaqədən əvvəl yaxud cinsi əlaqə zamanı ya da 
onun təbii nəticələrinin inkişafı zamanı mayalanmağa 
mane olmağa yönəlmiş yaxud buna vasitə olaraq xidmət 
edən (məsələn, bilavasitə sterilizasiya və hamiləliyin 
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qarşısını alan vasitələrin istifadəsi) bütün əməllər öz 
mahiyyətinə görə qeyri-əxlaqi hesab olunur.

499. Süni mayalanma və döllənmə nə üçün əxlaqi 
cəhətdən qəbuledilməzdir?
2373-2377
Bunlar ona görə qəbuledilməzdir ki, mayalanmanı 
ər-arvadın qarşılıqlı özlərini bir-birlərinə bəxş etdiyi cinsi 
əlaqədən ayırır və beləcə texnologiyaların insanın 
mənşəyi və məqsədi üzərində üstünlüyünü müəyyən 
edir. Bundan başqa, texnologiyaların tətbiqi ilə baş verən
ər-arvad cütlüyünə kənar adamı cəlb edən heteroloji 
mayalanma və döllənmə uşağın ona məlum olan, öz 
aralarında nikah bağları ilə birləşən və yalnız bir-biri 
vasitəsilə valideyn olmaq hüququna malik olan 
ata-anadan doğulmaq hüququnu pozur.

500. Uşağa necə münasibət göstərmək lazımdır?
2378
Uşaq – Allahın bəxşişidir, nikahın ən böyük hədiyyəsidir. 
Uşağa nail olmaq hüququ yoxdur, (mütləq uşağı olmaq, 
nəyin bahasına olursa olsun), əksinə, uşağın öz 
valideynlərinin əlaqəsindən doğulmaq haqqı və 
mayalanma anından öz şəxsiyyətinə ehtiram qoyulması 
hüququ vardır.

501. Uşağı olmayan ər-arvad nə etməlidir?
2379
Əgər ər-arvad bütün qanuni tibbi vasitələrdən istifadə 
etməklərinə rəğmən uşaq bəxşişini əldə edə 
bilməyiblərsə, xeyirxahlıq göstərərək atılmış uşaqları öz 
himayələrinə yaxud övladlığa götürə ya da öz yaxınına 
kömək edə bilərlər. Bununla da onlar qiymətli olan ruhani
bəhəri nümayiş etdirə bilərlər.
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502. Nikahın məziyyətlərini hansı əməllər təhqir 
edir?
2380-2391
2400
Ər-arvad xəyanəti, boşanma, poliqamiya, insest (ailəvi 
qohumla evlənmə), azad ittifaq (nikahsız birgə yaşamaq 
– konkubinat), nikahdan əvvəl yaxud nikahdan kənar 
cinsi əlaqə.

YEDDİNCİ ƏMR:
«OĞURLUQ ETMƏ»

503. Yeddinci əmr nəyi elan edir?
2401-2402
O, rifahların ümumi təyinatını və paylaşdırılmasını, 
həmçinin rifahlara dair şəxsi mülkiyyəti, insanlara 
hörməti və yaradılışın bütövlüyünü nəzərdə tutur. Kilsə 
öz ictimai təlimini iqtisadi fəaliyyətdə, ictimai və siyasi 
həyatda düzgün davranışı; insanın əmək  hüququnu və 
çalışmaq borcunu, xalqlar arasında ədalət və həmrəyliyi, 
kasıblara məhəbbəti ehtimal edən bu əmrə əsaslandırır.

504. Şəxsi mülkiyyət hüququ hansı şərtlər 
əsasında mövcuddur?
2403
Şəxsi mülkiyyət hüququ onu ədalətli yolla əldə etsinlər 
yaxud alsınlar deyə, həmçinin bütün insanların 
ehtiyaclarının ödənilməsi üçün təyin edilmiş rifahların 
təyinatının, ilk növbədə, universal olması üçün 
mövcuddur.
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505. Şəxsi mülkiyyətin təyinatı nədir?
2404-2406
Şəxsi mülkiyyətin təyinatı hər şəxsiyyəti azadlıq və 
ləyaqətlə təmin etməkdir, həm onu idarə edənlərin və 
həm də ehtiyacda yaşayanların əsas ehtiyaclarını 
ödəməyə kömək edir.

506. Yeddinci əmr nə öyrədir?
2407
2450-2451
Yeddinci əmr ədalət və mərhəmət, özünü idarəetmə və 
həmrəylik fəzilətləri vasitəsilə digər insanların rifahına 
hörmət etməyi öyrədir. Xüsusilə verilən vədləri və 
bağlanan müqavilələri (kontraktları) yerinə yetirməyi; 
edilən ədalətsizliyin əvəzini vermə və oğurlananı 
qaytarma; mineral, bitki, heyvani ehtiyatlarından ağılla 
və sadəliklə istifadə etmək və məhv olma təhlükəsi 
altında olan növlərə xüsusi diqqət yetirmək vasitəsilə 
məxluqun bütövlüyünə hörmət göstərməyi öyrədir.

507. İnsan heyvanlarla necə rəftar etməlidir?
2416-2418
2457 
İnsan Allahın məxluqları olan heyvanlarla xoş niyyətlə 
davranmalıdır, onlara qarşı həddindən çox məhəbbətdən 
və həmçinin idarə olunmaz dərəcədə onlardan istifadə 
etməkdən yan keçməlidir; ilk növbədə bu, ağlabatan 
çərçivələrdən çıxan və heyvanları lazımsız əzablara 
düçar edən elmi təcrübələrə aiddir.

508. Yeddinci əmr nəyi qadağan edir?
2408-2413
2453-2455
Yeddinci əmr ilk növbədə oğurluğu, yəni sahibin dərrakəli
iradəsinə zidd olaraq onun mülkiyyətini mənimsəməyi 
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qadağan edir. Oğurluq həmçinin bunlardır: ədalətli 
mükafatı verməmək, alver, digərlərinə ziyan vermək və 
gəlir əldə etmək məqsədilə malların qiymətinin 
qaldırılması; çeklərin və hesabların saxtalaşdırılması. 
Bundan savayı, bu əmr vergi və ticarət sahələrində 
fırıldağı, şəxsi və ictimai mülkiyyətə şüurlu ziyan 
yetirməni və həmçinin sələmçiliyi, korrupsiya, ictimai 
mülkiyyətin şəxsi məqsədlərlə istifadə olunmasını, işin 
keyfiyyətsiz yerinə yetirilməsini və israfçılığı qadağan 
edir.

509. Kilsənin ictimai təliminin məzmunu nədir?
2419-2423
Kilsənin ictimai təlimi insan şəxsiyyətinin ləyaqəti və 
onun ictimai ölçüsü barədə Müjdə həqiqətinin təbii 
inkişafı olaraq, düşüncə prinsiplərini təqdim edir, 
düşüncə kriterilərini formalaşdırır, hərəkətin qaydalarını 
və istiqamətini təklif edir.

510. Kilsə ictimai sahəyə nə vaxt qarışır?
2420
2458
Şəxsiyyətin əsas hüquqları, ümumi rifah və canın xilası 
tələb etdikdə Kilsə iqtisadi və ictimai sahələrdə mənəvi 
düşüncə təqdim edərək qarışır. 

511. İctimai və iqtisadi həyat necə olmalıdır?
2459
Ona məxsus metodlara uyğun, mənəvi nizamın çərçivəsi 
içində olmalıdır, insana onun bütövlüyündə və bütün 
bəşər cəmiyyətinə xidmət etməlidir, ictimai ədalətə 
hörmət göstərməlidir. Onun yaradıcısı, mərkəzi, məqsədi 
insan olmalıdır.

512. Kilsənin ictimai təliminə nə mane olur?
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2424-2425
Kilsənin ictimai təliminə şəxsiyyətin əsas hüquqlarını 
tapdalayan yaxud qazancı öz müstəsna qaydasına və ali 
məqsədinə çevirən iqtisadi və ictimai sistemlər mane 
olur. Buna görə Kilsə yeni dövrdə «kommunizmlə» yaxud 
«sosializmin» ateist və totalitar formaları ilə assosiasiya 
yaradan ideologiyaları rədd edir. Lakin o həmçinin 
«kapitalizmin» təcrübəsində fərdililik və bazar 
qanunlarının insan əməyindən mütləq üstünlüyünü də 
rədd edir.

513. İnsan üçün əməyin mənası nədir?
2426-2428
2460-2461
Əmək – insanın borcu və hüququdur; bunun vasitəsilə 
insan Yaradan Allahla əməkdaşlıq edir. Vicdanla və 
bacarıqla çalışaraq insan onun təbiətinə yazılmış 
bacarıqları ifadə edir, Yaradanın ənamlarını və qəbul 
etdiyi istedadı tərifləyir, özünü və yaxınlarını lazım olanla
təmin edir, insanların cəmiyyətinə xidmət edir. Bundan 
başqa, Allahın lütfü ilə əmək digər insanların xilası üçün 
Məsihlə birgə təqdis və əməkdaşlıq vasitəsi də ola bilər.

514. Hər bir insanın hansı əmək fəaliyyətinə 
hüququ var?
2429
2433-2434
Ədalətsiz diskriminasiya olmadan, azad iqtisadi 
təşəbbüsə və ədalətli mükafatlandırılmaya hörmətlə 
bərabər etibarlı və düzgün işə yol hamıya açıq olmalıdır. 

515. Əmək sahəsində dövlətin məsuliyyəti nədir?
2431
Dövlət təhlükəsizliklə təmin etməlidir, fərdi azadlığa və 
mülkiyyətə zəmanət verməlidir, bundan başqa – pulun 
sabitliyini və təsirli ictimai xidmətlərin mövcudluğunu 
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təmin etməlidir; iqtisadi sektorda insan hüquqlarının 
yerinə yetirilməsinə fikir verməlidir və onları 
istiqamətləndirməlidir. Vəziyyətə uyğun olaraq, cəmiyyət
vətəndaşlara işlə təmin edilmədə kömək göstərməlidir.

516. Təşkilat rəhbərlərinin borcu nədir?
2432
Təşkilat rəhbərləri fəaliyyətlərinə görə iqtisadi və ekoloji 
məsuliyyət daşıyırlar. Onlar yalnız investisiyalar, 
təşkilatların gələcəyi, iş yerləri, iqtisadi həyatın sağlam 
inkişafı üçün zəruri olan gəlirin artırılmasını deyil, 
həmçinin insanların rifahını nəzərə almalıdır.

517. İşçilərin məsuliyyəti nədir?
2435
Onlar çalışqan olmalı, bacarıqla, ürəklə işləməli, yaranan 
ziddiyyətləri dialoq vasitəsilə aradan qaldırmağa 
çalışmalıdırlar. Zorakılıq aktları ilə əlaqədar olmayan tətil 
ümumi rifahın nəzərə alınması ilə bərabər müvafiq 
müsbət nəticəni əldə etmək üçün zəruri vasitə olanda 
mənəvi cəhətdən doğrulmuş hesab edilir.

518. Xalqlar arasında ədalət və həmrəylik necə 
həyata keçirilir?
2437-2441
Beynəlxalq səviyyədə bütün xalqlar və təşkilatlar 
kasıblığı, resursların və iqtisadi vasitələrin qeyri-bərabər 
bölüşdürülməsini, iqtisadi və ictimai ədalətsizliyi, kasıb 
ölkələrin borclarını ləğv etmək yaxud heç olmazsa, 
azaltmaq, insanın istismarını, az inkişaf etmiş ölkələrin 
inkişafına maneə törədən korlanmış mexanizmləri 
zəiflətmək üçün ədalətlə və bir-birinə dəstək olaraq 
hərəkət etməlidirlər. 
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519. Məsihçilər siyasi və ictimai həyatda necə 
iştirak edirlər?
2442
İmanlı dünyəvilər dünyəvi reallıqları məsihçi ruhu ilə 
dolduraraq, Müjdə şahidləri kimi hamı ilə əməkdaşlıq 
edərək, sülhyaradanlar və ədalət mühafizəçiləri kimi 
siyasi və ictimai həyata bilavasitə qarışırlar.

520. Kasıb adamlara məhəbbət nədən ilham alır?
2443-2449
2462-2463 
Kasıb adamlara məhəbbət Bəxtiyarlıq Əmrlərinin Müjdəsi
və İsanın nümunəsindən, Onun kasıblara olan daimi 
diqqətindən ilham alır. İsa demişdi: “Siz bu ən kiçik 
qardaşlarımdan birinə etdiyinizi Mənə etmiş oldunuz” 
(Mat 25:40). Kasıb adamlara olan məhəbbət maddi 
kasıblığa qarşı mübarizədə və həmçinin mədəni, mənəvi 
və dini yoxsulluğun çoxsaylı formalarına qarşı 
mübarizədə təcəssüm etdirilir. Ruhani və cismani 
mərhəmət əməlləri, vaxt keçdikcə yaranan çoxsaylı 
xeyriyyə cəmiyyətləri – bunlar İsanın şagirdlərinə məxsus
olan kasıblara məhəbbətin üstünlüyünün konkret 
şəhadətidir.

SƏKKİZİNCİ ƏMR:
YALAN ŞAHİDLİK ETMƏ

521. Həqiqət qarşısında insanın borcu nədir?
2464-2470
2504
Hər bir insan əməllərində və sözlərində səmimi və 
düzgün olmağa çağırılıb. Hər kəs həqiqəti axtarmalı, ona 
tərəf can atmalıdır, həyatını həqiqətin tələblərinə tabe 
etməlidir. İsa Məsihdə İlahi həqiqət tam dolğunluğunda 
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izhar oldu: O, Həqiqətdir. İsanın ardınca getmək həqiqət 
Ruhunda yaşamaq, ikiüzlülükdən, hiylədən və 
riyakarlıqdan qaçmaq deməkdir.

522. Məsihçi həqiqət barədə necə şəhadət edir?
2471-2474
2505-2506
Məsihçi ictimai və şəxsi həyatının hər bir sahəsində 
Müjdə həqiqəti barədə şəhadət etməli və lazım gələrsə, 
buna görə həyatını da qurban verməlidir. Din yolunda 
əzab çəkmək iman həqiqəti barədə ən yüksək 
şəhadətdir.

523. Səkkizinci əmr nəyi qadağan edir?
2475-2487
2507-2509 
Səkkizinci əmr qadağan edir: 
Yalançı şahidliyi, andı pozmanı, yalanı, bunların ciddiliyi 
təhrif olunmuş həqiqətin təbiəti, yalançının niyyəti və 
qurbanlara verilən ziyan ilə ölçülür;
Əsassız mühakimə, qeybət, böhtan – bunlar hər bir 
şəxsiyyətin hüququ olan etibara ziyan gətirir yaxud xoş 
şərəfini dağıdır.
Yaltaqlıq – qulluq etmək yaxud quyruq bulama, xüsusilə 
ağır günahlara yaxud qeyri-qanuni məziyyətləri əldə 
etməyə dəstək verdiyi halda.
Ziyan digər insanlara yetirilirsə, həqiqətə qarşı təqsir 
əvəzini tələb edir.
524. Səkkizinci əmr nəyi tələb edir?
2488-2492
2510-2511
Səkkizinci əmr mərhəmət tələblərinə uyğun olan 
həqiqətə hörmət tələb edir: kommunikasiya və 
informasiyada, çünki bunlar şəxsi və ümumi rifahı 
ölçməli, şəxsi həyata hörmət göstərməli, davadan yan 
keçməlidir; peşəkar sirrin saxlanılmasını, çox zərərli 
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nəticələrlə təhdid edən müstəsna hallardan başqa, 
həmişə qorumaq gərəkdir. Həmçinin sirlə edilən məxfi 
etiraflara hörmət tələb olunur.

525. İctimai kommunikasiya vasitələrindən necə 
istifadə etmək gərəkdir?
2493-2499
2512
Ötürülən məlumat ümumi rifaha xidmət etməlidir və 
həmişə mahiyyətcə düzgün, ədalət və mərhəmət 
tələblərinə uyğun olaraq tam olmalıdır. Bundan savayı, o,
düzgün və ədəbli olmalı, mənəvi qanunlara əsaslı 
surətdə riayət etməli, qanuni hüquqlara və şəxsiyyətin 
ləyaqətinə hörmət göstərməlidir.

526. Həqiqət, gözəllik və müqəddəs incəsənət 
arasında hansı əlaqə var?
2500-2503
2513 
Həqiqət öz-özlüyündə gözəldir. Onda ruhani gözəlliyin 
şəfəqi var. Lakin şifahidən başqa incəsənət əsərlərində 
həqiqətin bir çox ifadəsi mövcuddur. Bunlar Allah 
tərəfindən verilmiş istedadın və insanın özünün 
səylərinin səmərəsidir. Həqiqi və gözəl olmaq üçün 
müqəddəs incəsənət Məsihdə aşkar olmuş Allahın sirrini 
əks etdirməli və izzətləndirməlidir və həqiqətin ali 
Gözəlliyinə və Məhəbbətə, Yaradan Allaha ibadət və 
məhəbbətə istiqamətləndirməlidir.

DOQQUZUNCU ƏMR:
HEÇ KİMİN ARVADINA TAMAH SALMA

527. Doqquzuncu əmr nə tələb edir?
2514-2516
2528-2530

217



Doqquzuncu əmr fikir və arzularda cismani ehtirasa qalib
gəlməni tələb edir. Şəhvətə qarşı mübarizə ürəyin 
təmizlənməsi və özünü idarəetmə fəzilətin təcrübəsinin 
köməyi ilə həyata keçirilir.

528. Doqquzuncu əmr nəyi qadağan edir?
2517-2519
2531-2532
Doqquzuncu əmr altıncı əmrin qadağan etdiyi əməllərlə 
əlaqədar olan fikir və arzuları bəsləməyi qadağan edir.

529. Ürəyin təmizliyini necə əldə etmək olar?
2520
Allahın lütfü ilə və nizamsız ehtiraslara qarşı mübarizə 
apararaq vəftiz olunmuş insan əxlaq ənamı, niyyətlərin 
təmizliyi, zahiri və daxili baxışın sadəliyi, hisslərə və 
xəyala yiyələnmə, dua vasitəsilə ürək təmizliyini əldə 
edir.

530. Təmizlik daha nəyi tələb edir?
2521-2527
2533
Təmizlik abırlılıq tələb edir. Bu, insanın daxili dünyasını 
qoruyaraq abırlılığın nəzakətini göstərir, insanların 
ləyaqətinə və onların ünsiyyətinə uyğun olan baxış və 
jestləri idarə edir. Bu, hər yerə yayılmış erotizmdən azad 
edir və qeyri-sağlam marağa yol verən şeylərə cəlb 
edilməyə qoymur. Təmizlik həmçinin insan azadlığının 
səhv konsepsiyasına əsaslanan mənəvi səhlənkarlıqla 
mübarizənin köməyi ilə ictimai iqlimin təmizliyini də 
tələb edir.

ONUNCU ƏMR:
HEÇ KİMİN ƏMLAKINA TAMAH SALMA
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531. Onuncu əmr nəyi tələb edir və nəyi qadağan 
edir?
2534-2540
2551-2554
Əvvəlki əmri tamamlayan bu əmr ürək niyyətlərinə 
aiddir: özgə mülkiyyətə hörmət etməyi tələb edir və 
başqa adamların rifahına qarşı tamahkarlığı, coşqun 
acgözlüyü, özgədə rifah gördükdə hiss edilən kədər və 
onları durmadan mənimsəmək arzusu olan paxıllığı 
qadağan edir.

532. Ruhən yoxsul olmağı bizə öyrədən İsa nəyi 
tələb edir?
2544-2547
2556
İsa Öz şagirdlərinə Onu hər şeydən və hamıdan üstün 
tutmalarını əmr edir. Müjdənin kasıblıq ruhuna uyğun 
olaraq dövlətdən imtina və növbəti gün üçün 
həyəcandan bizi azad edən İlahi təminata ümid  bizi, 
Səmavi Padşahlığa nail olmuş «ruhən yoxsulların» (bax 
Mat 5:3) bəxtiyarlığa hazırlayırlar.

533. İnsan ən çox nəyi arzulayır?
2548-2550
2557
İnsanın ən böyük arzusu Allahı görməkdir. Bütün varlığı 
ilə o nida edir: «Mən Allahı görmək istəyirəm!» İnsan onu
məhəbbətinə görə yaradan və sonsuz məhəbbəti ilə 
Özünə tərəf cəlb edən Şəxsi görəndə və Onun 
bəxtiyarlığında həqiqi və tam xoşbəxtliyə nail olur.

«Allahı görən təsəvvür etmək mümkün olan bütün 
rifahlara sahib olur» (müq. Qriqorius Nissalı).
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Pentekost Günü. Qiptilərin ikonası.
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İkona bizə Müqəddəs Kitabın Pentekost günü barədə 
yazdıqlarını xatırladır:

“Əllinci Gün bayramı zamanı onların hamısı bir yerə 
yığılmışdı. Birdən güclü külək uğultusu kimi göydən bir 
səs gəlib onlar oturan evin hər tərəfini bürüdü. Onlara 
göründü ki, nə isə alov kimi dillərə parçalanaraq hər 
birinin üstünə düşür. Onların hamısı Müqəddəs Ruhla 
doldu və Ruhun danışdırdığı başqa dillərdə danışmağa 
başladılar” (Həv 2:1-4).

İkonada Müqəddəs Ruhun rəmzi olan göyərçin nur saçır 
və Məryəmlə həvariləri işıqlandırır. Həvarilərin ağlını 
nurlandıran bu işıq, onlara bilik, müdriklik ənamını və 
İlahi reallığı dərketmə qabiliyyətini, həmçinin salehlik, 
möhkəmlik, məsləhət, Allah qorxusu kimi ənamları da 
verir.

Başlarının üzərindəki alov Müjdəni bütün xalqlara 
yaymağa həvəsləndirən İlahi məhəbbətin dolğunluğuna 
işarə edir. Lütfün dolğunluğu elə edir ki, həvariləri bütün 
insanlar anlayırlar; axı, mərhəmətin dili universal və 
hamı üçün başadüşüləndir.
Müxtəlif xalqların dillərinin qarışmasına qarşı Pentekost 
birliyin padzəhrini qoyur.

İkonanın mərkəzində Kilsənin Anası, Həvarilərin Mələkəsi 
və Kamil Duaçı (Oranta) olan Məryəm görünür.  Məhz 
Müqəddəs Ruhun məhəbbətinə sadiq insanlar Allaha 
övlad duasını edə bilərlər, necə ki, həvari deyir:
”Övladlar olduğunuz üçün Allah Öz Oğlunun «Abba, Ata!»
deyərək nida edən Ruhunu ürəklərimizə göndərdi” (Qal 
4:6).
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DÖRDÜNCÜ HİSSƏ

MƏSİHÇİ DUASI
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Birinci bölmə
Məcihçi həyatında dua

Əsas Liturgiya bayramlarının ikonası
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Duanı hər vaxt etmək olar, lakin Kilsə Məsihə iman 

edənlərin dualarını daim qidalandırmaq üçün onlara 

müəyyən dövrlülüyü təklif edir: səhər və axşam duası, 

yeməkdən əvvəl və sonra; Saat Liturgiyası; bazar günü 

Evxaristiyası; Rozari Duası, Liturgiya ilinin bayramları. 

İkonada Kilsənin duasını təmsil edən Liturgiya ilinin əsas 

bayramlarının bəziləri göstərilir. Ən əsası isə mərkəzdə 

olan Pasxa sirridir: İsanın dirilməsi və Onun göyə 

qalxması. Liturgiya duasının zirvəsi olan məhz bu zəfər 

bayramından İsanın və Məryəmin bütün başqa 

bayramları məna və xilasedici təsiri alır.
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534. Dua nədir?
2558-2565
2590
Dua – qəlbin Allaha tərəf yüksəlməsi yaxud Onun 
iradəsinə uyğun olan rifahların Ondan dilənməsidir. Dua 
insana tərəf gələn Allahın əbədi ənamıdır. Məsihçi duası 
Allah övladlarının hədsiz xeyirxah Ata, Onun Oğlu İsa 
Məsih və ürəklərimizdə yaşayan Müqəddəs Ruhla şəxsi 
və canlı əlaqədir.

Birinci fəsil
DUANIN VƏHYİ

535. Nə üçün hamı dua etməyə dəvət olunur?
2566-2567
Çünki məhz Allah dünyanın yaradılışı zamanı bütün 
varlığı yoxluqdan yaradılışa səsləyir və hətta günaha 
batmadan sonra da insan özünü yaradılışa səsləyən 
Allahı arzulayaraq Onun simasında öz Yaradıcısını 
tanımaq qabiliyyətinə malikdir. Bütün dinlər, xüsusi 
tərzdə də bütün xilas tarixi insanın Allaha təşnə 
olduğuna şəhadət edir, lakin məhz Allah yorulmadan hər 
bir insanı duada Özü ilə əsrarəngiz görüşə cəzb edir. 

Əhdi-Ətiqdə duanın vəhyi

536. Nə üçün İbrahim bizim üçün dua nümunəsi 
oldu?
2570-2573
2592 
İbrahim dua nümunəsidir, çünki Allahın hüzurunda 
yeriyir, Onu dinləyir və Ona tabe olur. İbrahimin duası – 
imanın mübarizəsidir, çünki o hətta sınaqda belə, Allahın 
sədaqətinə iman etməkdə davam edir. Bundan başqa, öz
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çadırında ona baş çəkən və Öz niyyətini ona etibar edən 
Rəbbi qəbul edərək İbrahim cəsarətli etibarla 
günahkarlar üçün vəsatətçilik etməyə hünər edir.

537. Musa necə dua edirdi?
2574-2577
2593
Musanın duası tipik seyrçi duadır: “Rəbb Musa ilə üz-üzə, 
dostu ilə söhbət etdiyi kimi danışardı” (Çıx 33:11). 
Allahla bu yaxınlıqda Musa qüvvə əldə edir ki, təkidlə 
xalq üçün vəsatətçilik etsin; bununla onun duası yeganə 
Vəsatətçi olan İsa Məsihin himayəsinin rəmzinə çevrilir. 

538. Əhdi-Ətiqdə Məbəd və padşahın dua ilə hansı
əlaqələri var idi?
2578-2580
2594 
Allahın evi olan Əhd Sandığı və sonralar Məbədin kölgəsi 
altında rəhbərlərinin istiqaməti ilə Allah Xalqının duası 
inkişaf edir. Onlar arasında xalqı üçün dua edən rəhbər 
“Allahın ürəyincə” olan padşah Davuddur. Onun duası 
xalq üçün dua nümunəsidir, çünki o, İlahi vədlə birləşmə 
və yeganə Şah və Rəbb olan Şəxsə məhəbbətlə ümid 
bəsləməkdir.

539. Peyğəmbərlərin missiyasında duanın rolu 
nədir?
2581-2584
Peyğəmbərlər xalqı iman etməyə və ürəkdən Allaha tərəf
dönməyə çağırmaq üçün duadan nur və qüvvət əldə 
edirlər. Onlar Allahla ayrılmaz birliyə daxil olur, qardaşlar 
üçün vəsatətçilik edir və onlara Rəbdən gördüklərini və 
eşitdiklərini xəbər verirlər. İlyas – peyğəmbərlərin, yəni 
Allahın Simasını axtaranların atasıdır. Karmil dağında 
Allahın işə müdaxiləsi nəticəsində İlyas xalqı imana 
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qaytarır. İlyas Allaha belə dua etmişdi: “Səsimi eşit, ya 
Rəbb, mənə cavab ver” (1Pad 18:37).

540. Duada Məzmurların rolu nədir?
2579
2585-2589
2596-2597
Məzmurlar – Əhdi-Ətiq duasının zirvəsidir: Allah Kəlamı 
insan duasına çevrilir. Müqəddəs Ruh tərəfindən 
ilhamlanan bu fərdi və ictimai dua yaradılışda və xilas 
hekayəsində izhar olunmuş Allahın möcüzələrini 
tərənnüm edir. Məsih Məzmurlarla dua edirdi və onları 
tam yerinə yetirdi. Buna görə onlar Kilsə duasının 
əhəmiyyətli və dəyişməz hissəsi olaraq qalır və hər bir 
dövrdə hər bir vəziyyətdə olan insana yarayaraq qalır.

Məsihdə duanın tam vəhyi və icrası

541. İsa dua etməyi kimdən öyrənirdi?
2599
2620
İsa Öz insani ürəyi ilə Öz anasından və yəhudi 
ənənəsindən dua etməyi öyrənirdi. Lakin Onun duası 
daha sirli mənbədən gəlir, çünki O, Allah Oğludur və Öz 
müqəddəs insani təbiətində Ataya kamil oğul duası ilə 
müraciət edir.

542. İsa necə dua edirdi?
2600-2604
2620
Müjdələr çox vaxt İsanın dua etdiyini göstərir. Görürük ki,
hətta gecə O, tənhalıqda dua etmək üçün uzaqlaşır; O, 
Öz xidmətinin və həvarilərin missiyasının həlledici 
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anlarından əvvəl dua edir. Əslində, Onun bütün həyatı 
duadır, çünki O, Ata ilə daim məhəbbət ünsiyyətində 
qalır.

543. İsa Əzabları zamanı necə dua edirdi?
2605-2606
2620
Getsemani  bağında İsanın duası və Çarmıxda sonuncu 
sözləri Onun oğul duasının dərinliyini göstərir: İsa Atanın 
məhəbbət niyyətini yerinə yetirir və bəşəriyyətin əzabını,
xilas hekayətinin bütün suallarını, xahişlərini üzərinə 
götürür. O bunları Ataya təqdim edir, Ata isə bütün 
ümüdləri üstələyir və İsanı ölülərdən dirildərək duaları 
qəbul edir, onları eşidir.

544. İsa bizə dua etməyi necə öyrədir?
2608-2614
2621 
İsa bizə təkcə «Atamız» duasının sözləri ilə deyil, Öz 
duasının nümunəsində dua etməyi öyrədir. Beləliklə, 
məzmundan savayı, həqiqi dua üçün zəruri olan ruhun 
vəziyyətini göstərir: Padşahlıq axtaran və düşmənləri 
bağışlayan ürəyin təmizliyini; hiss etdiklərimizdən və 
dərk etdiklərimizdən üstün olan cəsarətli oğul təvəkkülü; 
şagirdi sınaqdan qoruyan sayıq durma.

545. Nə üçün duamız təsirlidir?
2615-2616
Duamız təsirlidir, çünki imanda İsanın duası ilə birləşir. 
İsada məsihçi duası Ata ilə məhəbbət ünsiyyətinə çevrilir.
Buna görə də biz Allaha xahişlərimizi təqdim edə bilirik 
və O bunları eşidir: “Diləyin, alacaqsınız, ta ki sevinciniz 
kamil olsun” (Yəh 16:24).
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546. Bakirə Məryəm necə dua edirdi?
2617, 2618
2622, 2674
2679
Məryəmim duasına iman və Allaha onun bütün varlığının 
təmənnasız gətirilməsi xasdır. İsanın Anası Yeni Həvvadır,
«canlıların Anasıdır»: O, insanların ehtiyacları barədə öz 
Oğlu İsaya dua edir.
547. Bakirə Məryəmin duası Müjdəyə daxil 
edilibmi?
2619
Qalileyanın Kana şəhərində Məryəmin vəsatətçiliyindən 
başqa Müjdə bizə Magnificat (Luka 1:46-55), yəni Allah 
Anasının və Kilsənin Nəğməsini, İlahi vədlərin yerinə 
yetirilməsi ilə həyata keçən ümidləri, “yoxsulların” 
ürəklərindən yüksələn sevincli minnətdarlığı təqdim edir.

Kilsə dövründə dua

548. Yerusəlimdə ilk məsihçi icması necə dua 
edirdi?
2623-2624
Həvarilərin İşləri kitabının əvvəlində deyilir ki, ilk 
Yerusəlim icmasında Müqəddəs Ruh tərəfindən dua 
həyatına öyrədilmiş imanlılar “Özlərini həvarilərin 
təliminə, şərikliyinə, birgə çörək bölməyə və duaya həsr 
etdilər” (Həv 2:42).

549. Müqəddəs Ruh Kilsənin duasını necə 
istiqamətləndirir?
2623
2625
Məsihçi duasının daxili Müəllimi olan Müqəddəs Ruh 
Kilsəni dua həyatında təşviq edir və Məsihin sirrini seyr 
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etmək, və onunla daha yaxın birləşmək üçün Kilsəyə 
imkan verir. Həvarilərin və kanon Yazılarında təqdim 
olunan duaların formaları məsihçi duası üçün normativ 
olaraq qalır.

550. Məsihçi duasının əsas formaları hansılardır?
2643-2644 
Şükür etmə, ibadət, niyaz, vəsatətçilik duası, 
minnətdarlıq və tərif. Evxaristiya duanın bütün 
formalarını əks etdirir.

551. Şükür etmə nədir?
2626-2627
2645 
Şükür etmə Allahın ənamlarına insanın cavabıdır: biz hər 
şeyə Qadir olan Allaha şükür edirik. O, ilk olaraq bizə 
xeyir-dua verir və Öz ənamları ilə doldurur.

552. İbadətin tərifi nədir?
2628
İbadət Üçqat Müqəddəs olan Yaradanın siması qarşısında 
özünün məxluq olduğunu etiraf edən insanın daxili 
əyilməsi və ruhən üzüstə səcdə etməsidir.

553. Xahiş dualarının formaları hansılardır?
2629-2633
2646
Bunlar bağışlanma yaxud ruhani və maddi ehtiyaclarımız
barədə təvazökarlıqla və ümidlə dolu xahişdir. Lakin ilk 
növbədə Padşahlığın gəlməsini arzulamalıyıq.

554. Vəsatətçilik duası nədən ibarətdir?
2634-2636
2647
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Vəsatətçilik duası başqaları üçün rifah diləməkdən 
ibarətdir. O bizi Xilaskarın duasına bənzədir və Atanın 
qarşısında bütün insanlar, xüsusilə də günahkarlar üçün 
vəsatətçilik edən İsanın duası ilə birləşdirir. Vəsatətçilik 
duası hətta düşmənlərə də aid edilməlidir.

555. Allaha nə vaxt minnətdarlıq edilməlidir?
2637-2638
2648
Kilsə durmadan Allaha minnətdarlığını bildirir, ilk 
növbədə, Evxaristiya keçirdiyi zaman. Evxaristiyada 
Məsih Kilsəyə Ataya Öz minnətdarlığı ilə birləşməyə 
imkan verir. Məsihçi üçün hər bir hadisə minnətdarlıq 
səbəbinə çevrilir.

556. Tərif duası nədir?
2639-2643
2649
Tərif Allahın Allah olduğunu bilavasitə etiraf edən dua 
formasıdır. Tərif tamamilə təmənnasızdır: o, Allahı Onun 
Özlüyünə görə izzətləndirir və Onun Var olduğuna görə 
Ona şükür edir.

İkinci fəsil
Dua ənənəsi

557. Rəvayətin duaya aid mənası nədir?
2650-2651
Məhz canlı Rəvayət vasitəsilə Müqəddəs Ruh dua etməyi 
Allah övladlarına öyrədir. Həqiqətən, dua daxili təkandan 
öz-özünə əmələ gələn nida deyil, seyretmə, tədqiqat və 
təcrübədə əldə edilən ruhani reallığın dərkini tələb edir.

Dua mənbələrində
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558. Məsihçi duasının mənbələri hansılardır?
2652-2662 
 Məsihi «tanımağın üstün dəyərini»  (Fil 3:8) əldə etmək 
imkanını bizə verən Allah Kəlamı; xəbər verən və indiki 
zamana bizi daxil edən və Xilaskarın sirrini bizə çatdıran 
Kilsə Liturgiyası; ilahiyyat fəzilətləri; gündəlik vəziyyətlər,
çünki bunlarda biz Allaha rast gələ bilərik.

«Ey Allah, Səni sevirəm və Səndən yalnız bir mərhəmət 
diləyirəm ki, Səni daim sevim. Allahım, dilim Səni 
sevdiyimi həmişə söyləyə bilməsə də, istəyirəm ürəyim 
Sənə hər nəfəsimlə bunu təkrar etsin» (müq. İohann 
Məryəm Vianney).

Duanın yolu

559. Kilsədə müxtəlif dua yolları varmı?
2663
Müxtəlif tarixi, ictimai və mədəni kontekstə uyğun olaraq
Kilsədə müxtəlif dua yolları mövcuddur. Həvari imanının 
Rəvayətinə onların uyğunluğunu sezmək Kilsənin 
Müəllimlik səlahiyyətindədir, ruhanilər və katexizatorlar 
isə onların İsa Məsihə tabe olan mənasını izah 
etməlidirlər. 

560. Duamızın yolu nədir?
2664
2680-2681
Duamızın yolu Məsihdir. O Özü Atamız Allaha 
istiqamətlidir. Yalnız, gizli də olsa, İsanın adı ilə dua 
edəndə, İsa bizi Atanın yanına gətirir. Beləliklə, Onun 
insani təbiəti Müqəddəs Ruhun bizi Ataya dua etməyi 
öyrətməsinin yeganə yoludur. Buna görə Liturgiya 
duaları bu ifadə ilə bitir: «Rəbbimiz Məsih vasitəsilə».

561. Duada Müqəddəs Ruhun rolu nədir?
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2670-2672
2680-2681
“Biz nə üçün və necə dua etmək lazım olduğunu bilmirik”
(Rom 8:26). Buna görə Müqəddəs Ruh məsihçi duasının 
daxili Müəllimidir və Kilsə Onu çağırmağı və hər bir 
vəziyyətdə Ondan diləməyi bizə öyrədir: «Gəl, ey 
Müqəddəs Ruh!»

562. Məsihçi duaları bizi Bakirə Məryəmlə 
ünsiyyətə necə daxil edir?
2673-2679
2682
Bakirə Məryəm Müqəddəs Ruhun işinə müstəsna yolla 
kömək etdiyinə görə Kilsə Kamil Duaçı (Oranta) Məryəmə
müraciət edir və Məryəmlə birlikdə dua edir, Rəbbi 
yüksəldir və çağırır. Həqiqətən, Məryəm Yeganə 
Vəsatətçi olan öz Oğlunun «Yolunu göstərən Şəxsdir» 
(Odiqitriya).

563. Kilsə Bakirə Məryəmə müraciət etməyi necə 
öyrədir?
2676-2678
2682 
İlk növbədə Ave Mariya (Salam, Məryəm) duası ilə. Bu 
duada Kilsə Müqəddəs Bakirədən himayə diləyir. Allah 
Anasına ünvanlanan digər dualar bunlardır: Rozari, 
Akafist, Paraklis, müxtəlif məsihçi ənənələrin himnləri və 
nəğmələri.

Dua göstəriciləri

564. Müqəddəslər hansı mənada bizə duada 
yardım edirlər?
2683-2684
2692-2693 
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Müqəddəslər dua nümunələridir və biz onlardan bizim 
üçün və bütün dünya üçün Müqəddəs Üçlük qarşısında 
vəsatətçilik etməyi diləyirik. Onların himayəsi Allahın 
niyyətinə olan ən yüksək xidmətdir. Kilsə tarixi boyu 
müqəddəslərin ünsiyyətində dua ilə yaşamağı və onu 
təcrübə etməyi öyrədən ruhaniliyin müxtəlif formaları 
yaranmışdır.

565. Kim dua etməyi öyrədə bilər?
2685-2690
2694-2695
Məsihçi ailə  - dua etməyi öyrənmənin ilkin ocağıdır. 
Ailədə edilən gündəlik dua xüsusilə məsləhət edilir, çünki
bu, Kilsənin dua həyatının ilk şəhadətçiliyidir. 
Katexizasiya, dua qrupları, «ruhani rəhbərlik» dua etməyi
öyrədir və dua etməkdə kömək edir.

566. Dua üçün yaxşı yerlər hansılardır?
2691
2696 
Hər yerdə dua etmək olar, lakin Liturgiya duası və 
Evxaristiya ibadəti üçün lazımi yerin seçilməsi 
əhəmiyyətsiz deyil. Məbəd Liturgiya duası və Evxaristiya 
ibadəti üçün xüsusilə yaxşı yerdir. Başqa yerlər də duaya
kömək edir, məsələn, evdə «dua guşəsi», monastırlar, 
sanktuariyalar.

Üçüncü fəsil
DUA HƏYATI

567. Dua üçün daha hansı anlar məsləhət görülür?
2697-2698
2720
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Duanı hər vaxt etmək olar, lakin Kilsə Məsihə sadiq 
olanların dualarını daim qidalandırmaq üçün onlara 
müəyyən dövrlülüyü təklif edir: səhər və axşam duası, 
yeməkdən əvvəl və sonra; Saat Liturgiyası; bazar günü 
Evxaristiyası; Rozari duası, Liturgiya ilinin bayramları.

«Nəfəs aldıqdan daha da tez-tez Allahı xatırlamaq 
gərəkdir» (müq. Qriqorius Nazianzus).

568. Dua həyatı nədə ifadə edilir?
2697-2699
Məsihçi ənənəsi dua həyatının üç tərzini qoruyub saxladı:
şifahi dua, dərrakəli dua (meditasiya) və seyrçi dua. 
Onların ümumi xüsusiyyəti ürəyin bir yerə cəlb 
edilməsidir.

Dua ifadəsinin formaları

569. Şifahi duanı necə etmək olar?
2700-2704
2722
Şifahi dua bədəni ürəyin daxili duası ilə birləşdirir. Hətta 
ən gizli dua şifahi duasız keçinə bilməz. Hər halda, dua 
həmişə şəxsi imandan gəlməlidir. «Ey göylərdə olan 
Atamız» duasında İsa bizə şifahi duanın kamil bir 
nümunəsini verdi.

570. Meditasiya nədir?
2705-2708
2723
Meditasiya ilk növbədə Müqəddəs Kitabda verilən Allah 
Kəlamına əsaslanan dua düşüncəsi deməkdir. O, fikri, 
təsəvvürü, emosiyaları işləməyə və imanın 
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dərinləşməsini arzulamağa, ürəyin Allaha tərəf 
dönməsinə və Məsihin ardınca getmək qərarının 
möhkəmlədilməsinə məcbur edir. Bu, Rəbb ilə məhəbbət 
birliyinə aparan ilk addımdır.

571. Seyrçi dua nədir?
2709-2719
2724
2739-2741
Seyrçi dua sükutla və məhəbbətlə Allaha tərəf baxışdır. 
Bu, Allahın ənamıdır, təmiz imanın dilənməsidir. Bu dua 
vasitəsilə imanlı Məsihi axtarır, özünü Atanın məhəbbətli 
iradəsinə təslim edir və Müqəddəs Ruhun təsiri altında 
bütün varlığı ilə diqqətini cəmləşdirir. Müq. Tereza Avilli 
seyrçi duanı yaxın dost ünsiyyəti adlandırır, «tez-tez 
Allahla təklikdə söhbət edirsən və bunu bilirsən ki, O səni
sevir».

Dua bir mübarizə kimi

572. Nə üçün dua mübarizədir?
2725
Dua lütf hədiyyəsidir, lakin o, həmişə bizim tərəfimizdən 
qəti qərarlı cavab tələb edir, çünki dua edən şəxs özü ilə,
ətraf mühit ilə, ilk növbədə isə «yoldan çıxaranla» 
mübarizə edir. «Yoldan çıxaran» insanı duadan 
döndərmək üçün əlindən gələni edir. Duada mübarizə 
ruhani həyatın ayrılmaz xüsusiyyətidir. İnsan yaşadığı 
kimi dua edir, çünki dua etdiyi kimi yaşayır.

573. Duaya qarşı etirazlar varmı?
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2726-2728
2752-2753 
Dua haqqında səhv təsəvvürlərlə aldanan bir çoxları 
zənn edirlər ki, onların vaxtı yoxdur yaxud dua etməyin 
xeyri yoxdur. Dua edən şəxs çətinliklər yaxud xəyali 
müvəffəqiyyətsizlik qarşısında məyus ola bilər. Həlimlik, 
ümid və daimiliklə bu maneələrdən keçmək mümkündür.

574. Duaya hansı maneələr var?
2729-2733
2754-2755
Diqqətsizlik dua üçün adi maneədir. O, diqqəti Allahdan 
yayındırır və hətta bağlı olduğumuz şeyləri bizə aça bilir. 
Buna görə ürəyimiz həlimliklə yenidən Rəbbə tərəf 
dönməlidir. Duaya çox vaxt quraqlıq təhlükə yaradır, 
buna üstün gəlməklə hətta təsəlli hiss etmədən, Rəbbə 
imanda bağlanmaq olar. Ümidsizlik ruhani tənbəlliyin bir 
növüdür və buna səbəb ürək oyaqlığının zəifləməsi və 
azalmasıdır.

575. Allaha övlad etibarını necə möhkəmləndirmək
olar?
2734-2741
2756
Allahın bizi eşitmədiyini zənn edəndə övlad etibarı sınağa
çəkilir. Bu an özümüzə sual verməliyik: İradəsini yerinə 
yetirməyə çalışdığımız Allaha doğrudanmı Ata kimi 
hörmət edirik yaxud O bizim üçün istədiyimizə nail 
olmağa yalnız bir vasitədir? Duamız İsanın duası ilə 
birləşirsə, bildiyimiz kimi, O bizə adi ənamlarından da 
çoxunu verəcək: ürəklərimizi canlandıran Müqəddəs 
Ruhun Özünü verəcək.
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576. Həmişə dua etmək mümkündürmü?
2742-2745
2757
Həmişə dua etmək mümkündür, çünki məsihçinin zamanı
“dövrün sonuna qədər hər gün” (Mat 28:20) bizimlə olan 
dirilmiş Məsihin zamanıdır. Dua və məsihçi həyatı 
ayrılmazdır.

«Ürəkdən və tez-tez dua etmək hətta bazarda yaxud 
tənha gəzintidə; dükanlarınızda oturaraq, alıb-sataraq 
yaxud hətta yemək bişirərək mümkündür» (müq. İohann 
Xrizostom)

577. İsa     Saatının duası nədir?
2604
2746-2751
2758
Sirli Axşam zamanı İsanın Baş Kahin duası belə adlanır. 
Əhdi-Cədid Kahini olan İsa Onun Qurban saatı çatdıqda, 
Atanın yanına «keçmək» Saatı çatdıqda bu duada Ataya 
müraciət edir.
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İkinci Bölmə
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Rəbbin «Ey göylərdə olan Atamız» duası

El Greko. İsanın Getsamani bağında duası. İncəsənət
Muzeyi. Toledo.  (Ohayo - ABŞ).

Ey göylərdə olan Atamız!
Adın müqəddəs tutulsun,
Sənin Səltənətin gəlsin.

Göydə olduğu kimi, yerdə də
Sənin iradən olsun.

Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver;
Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi,

bizim borclarımızı da bağışla.
Və bizi sınağa çəkmə,

lakin bizi şərdən xilas et.
(Çünki Səltənət, qüdrət və izzət əbədi olaraq

Sənindir!)
Amin.

(Mt 6:9-13)
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 “İsa bir yerdə dua edirdi. Duasını bitirəndə 

şagirdlərindən biri Ona dedi: «Ya Rəbb, Yəhya öz 

şagirdlərinə öyrətdiyi kimi Sən də bizə dua etməyi 

öyrət»” (Luka 11:1).

İsa bu xahişin cavabında onlara “Ey göylərdə olan 

Atamız” duasını öyrətdi. 

Yəhudi dualarını yaxşı bilən şagirdlər Müəllimin qeyri-adi

duasından heyrətə gəlmişdilər. Axı İsa daim duada olurdu

(müqayisə:  Luka  5:16).  Dua  Onun  həyatının  əsas

hadisələrini müşayiət edir:  İordan çayında vəftiz olarkən

İsa  dua edir  (Luka 3:21);  həvariləri  çağırmazdan əvvəl

(Luka 6:12); görünüşünü dəyişməzdən əvvəl (Luka 9:28).

İsa  Peterin  möhkəm  imanı  üçün  (Luka  22:31-32),

Müqəddəs Ruhun enməsi barədə (Yəh 14:15-17a, 15:26)

dua  edir.  Lazarın  dirilməsindən  əvvəl  (Yəh  11:41)  və

Yerusəlimə  təntənə  ilə  daxil  olmasından  əvvəl  (Yəh

12:27) dua edir. Oğulu izzətləndirsin deyə, Sirli Axşamda

Ataya dua edir (Yəh 17:1-5); şagirdlər üçün (Yəh 17:6-19)

və bütün imanlılar (Yəh 17:20-26) üçün dua edir.  Əzab

çəkməzdən  əvvəl  (Luka  22:39,  46),  ölərkən  isə

düşmənləri üçün dua edir (Luka 23:34).

İsa  Ataya  tabe  olaraq  dua  edir.  Ata  Onun  missiyasını

canlandırır: “Mənim yeməyim Məni Göndərənin iradəsini
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yerinə yetirmək, Onun işini tamamlamaqdır” (Yəh 4:34).

Onun  üçün  Ata  ilə  gizli  ünsiyyət  sevinc  və  tərifin

mənbəyidir:  “Ey  yerin-göyün  Sahibi  olan  Ata!...  Atam

tərəfindən  hər  şey  Mənə  təslim  edildi.  Oğulu  Atadan

başqa  heç  kəs  tanımaz.  Atanı  da  Oğuldan  və  Oğulun

agah etmək istədiyi hər kəsdən başqa heç kim tanımaz”

(Mat 11:25-27).

Ataya müraciət edilən dua İsanın yer üzündəki həyatının

nəfəsi olub. Baxmayaraq ki, İsa gəlib bizimlə yaşadı, O

heç vaxt  Atanın  evini  tərk  etmədi,  yəni  duada Onunla

ünsiyyətdən  ayrılmadı.  Digər  tərəfdən  bu  Oğul  birliyi

hətta  Çarmıxda  ölümədək  insanlarla  xilasedici  və

mərhəmətli yaxınlığa çevrildi.

İsanın  duası  indi  də  bitmir  (müqayisə:  İbr  7:25).

Evxaristiya Liturgiyasında Baş Kahin Məsih Öz fidyə olan

Qurbanını Ataya təqdim edir. Kilsə olan Öz Bədəni ilə bu

Qurbanı  təqdim  edir.  Bizim  hər  bir  duamız  Ataya

“Rəbbimiz Məsih vasitəsilə” yüksəldilir. Məhz Məsih duası

bütün  bizim  gizli  və  ucadan  etdiyimiz  dualarımızı

möhkəmlədir.  Kilsə  dua  edəndə  Oğul  Atanın  dizlərini

qucaqlayır.  Övladların  duası  İlk  Oğul  vasitəsilə  Ataya

çatır.  Tərif,  xahiş  dualarında  yüksəlmiş  milyonlarla  əl

mövcuddur; dua edən səs isə birdir – bu, Oğulun səsidir.
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Şəkildə Getsamani bağında dua edən İsa təsvir olunub.

O, bəşəriyyətin xilası üçün Ataya ali tabeçilikdə Əzabların

acı kasasını qəbul edir.
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578.  «Ey  göylərdə  olan  Atamız»  duası  necə
yarandı?
2759-2760
2773
Şagirdlərdən biri İsanın dua etdiyini gördükdə “Ya 
Rəbb, ...bizə dua etməyi öyrət” (bax Luka 11:1) deyə 
xahiş etdiyi gün İsa bizə əvəzedilməz məsihçi duasını – 
«Ey göylərdə olan Atamız» duasını öyrətdi. Kilsənin 
Liturgiya ənənəsində həmişə Mattanın Müjdəsinin 
mətnindən (6:9-13) istifadə olunur.

«Bütün Müjdənin qısa məzmunu»

579. «Ey göylərdə olan Atamız» duası Müqəddəs 
Yazılarda hansı yeri tutur?
2761-2764
2774
«Ey göylərdə olan Atamız» duası «Bütün Müjdənin qısa 
məzmunudur» (Tertullian), «duaların ən kamilidir» (müq. 
Toma Akvinalı). Dağüstü Vəzin mərkəzində (Mat 5-7) 
yerləşdirilmiş bu dua Müjdənin əsas məzmununu dua 
formasında təmsil edir.

580. Nə üçün bu dua Rəbbin Duası adlanır?
2765-2766
2775 
«Ey göylərdə olan Atamız» duası Rəbbin Duası adlanır, 
çünki Rəbb İsa Özü bu duanı bizə öyrədib.

581. «Ey göylərdə olan Atamız» duası Kilsənin 
duasında hansı yeri tutur?
2767-2772
2776
«Ey göylərdə olan Atamız» duası sözün tam mənasında 
Kilsənin duasıdır, Allah övladlarının ilahi həyata yenidən 
doğulmasını göstərmək üçün Vəftiz zamanı ötürülür. 
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Evxaristiya bu duanın tam mənasını açıqlayır, çünki onun
diləkləri bir dəfə və həmişəlik həyata keçirilən xilas 
sirrinə arxalanaraq, Rəbbin İkinci gəlişində tam olacaq. 
«Ey göylərdə olan Atamız» duası Saat Liturgiyasına 
daxildir.

«Ey göylərdə olan Atamız»

582. Nə üçün biz «tam etibarla Atanın yanına 
gəlməyə cəsarət» edirik?
2777-2778
2797
Çünki Fidyə olanımız İsa bizi Atanın qarşısına gətirir, 
Onun Ruhu isə bizi övlad edir. Buna görə biz adi övlad 
ümidi ilə, sevincli etibarla və həlim cəsarətlə Allahın bizi 
sevdiyinə və bizi eşitdiyinə əmin olaraq Atamıza 
müraciət edə bilərik.

583. Nə üçün Allaha «Ata» deyərək müraciət 
etmək olar?
2779-2785
2789
2798-2800 
Allaha «Ata» deyərək müraciət etmək olar, çünki İnsan 
olmuş Oğlu Onu bizə açdı, Onun Ruhu isə bizə Onu 
tanımaq imkanı verdi. Atanı çağıranda Onun sirrinə daxil 
oluruq, bizi yeni heyrətlə doldurur və Onun övladlarına 
layiq davranmaq arzusunu bizdə oyadır. Buna görə 
Rəbbin duası bizə Oğulda Atanın övladları olmağımızı 
dərk etməyi imkan verir.

584. Nə üçün biz Allahı «Atamız» deyə çağırırıq?
2786-2790
2801
«Atamız» Allahla tamamilə yeni əlaqəni göstərir. Ataya 
dua etdiyimiz zaman Oğulla və Müqəddəs Ruhla birlikdə 
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Ona ibadət edirik və Onu izzətləndiririk. Məsihdə biz 
«Onun» xalqıyıq, O isə «bizim» Allahımızdır – indi və 
həmişə. Bundan başqa, biz «Ey göylərdə olan Atamız» 
deyirik, çünki Məsihin Kilsəsi bir çox «canbir qəlbdə...» 
(Həv 4:32) olan qardaşların ünsiyyətidir.

585. «Ey göylərdə olan Atamız» deyəndə hansı 
ünsiyyətin və hansı missiyanın ruhunda biz Allaha 
müraciət edirik?
2791-2793
2801
«Ey göylərdə olan Atamız» sözləri ilə Allaha ünvanlanan 
dua bütün vəftiz olunmuş şəxslərin ümumi var-dövlətidir,
buna görə də biz İsanın şagirdlərinin birliyi barədə 
duasına qoşulmağa təkidli çağırışı eşidirik. «Ey göylərdə 
olan Atamız» duasını etmək hər bir insanla və bütün 
bəşəriyyətlə dua etmək deməkdir ki, hamı Bir olan və 
Həqiqi Allahı tanısın və hamı bir olsun.

586. «Göylərdə olan» sözlərinin mənası nədir?
2794-2796
2802 
Müqəddəs Kitabın bu sözləri müəyyən bir yerə işarə 
etmir, Allahın mövcudluğunun tərzinə işarə edir: O, 
məhdud deyil və hər şeydən üstündür. Bu sözlər Allahın 
böyüklüyünü və müqəddəsliyini göstərir, həmçinin 
salehlərin ürəyində Onun hüzurunu göstərir. Səmalar 
yaxud Allahın Evi həqiqi Vətəndir, biz yer üzündə 
yaşayaraq ümidlə buraya can atırıq. “Məsihlə birlikdə 
Allahda saxlanılan” (Kol 3:3) bizlər artıq orada yaşayırıq.

Yeddi dilək

587. Rəbbin duasının strukturu nədir?
2803-2806
2857
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Bu duada Ata Allaha ünvanlanan yeddi dilək təmsil 
olunur. Daha çox ilahiyyat xasiyyətli ilk üç dilək Onun 
izzəti üçün bizi Ona tərəf ucaldır: axı Sevdiyimiz Şəxs 
barədə düşünmək məhəbbətin xüsusiyyətidir. Bunlar 
Allahdan məhz nəyi diləməyimizi bizə söyləyir: Onun 
Adının müqəddəsliyini, Onun Padşahlığının gəlişini, Onun 
iradəsinin yerinə yetirilməsini. Son dörd dilək mərhəmət 
Atasına bizim zəifliyimizi və arzularımızı təqdim edir. 
Bunlarda biz qida, bağışlanma, sınaqlarda möhkəmlənmə
və hiyləgərdən xilası diləyirik.

588. «Adın müqəddəs tutulsun» sözlərinin mənası 
nədir?
2807-2812
2858
Allahın ismini müqəddəs tutmaq müqəddəs etiraf 
etdiyimiz Allahı ilk növbədə izzətləndirmək deməkdir. 
Allah Öz müqəddəs Adını Musaya açdı və istədi ki, Onun 
xalqı «müqəddəs xalq» olaraq Ona həsr olunsun, çünki 
Allah onlarda yaşayır.

589. Allahın adı dünyada və bizdə necə təqdis 
olunur?
2813-2815
Bizi «müqəddəsliyə» (bax 1Sal 4:7) çağıran Allahın adını 
təqdis etmək vəftiz həsredilməsinin bütün həyatımızı 
canlandırmasını arzulamaq deməkdir. Bundan başqa, biz 
həyatımız və duamızla diləyirik ki, hər bir insan Allahın 
adını tanısın və izzətləndirsin.

590. «Padşahlığın gəlsin» deyəndə Kilsə nəyi 
diləyir?
2816-2821
2859
Kilsə Məsihin izzətdə İkinci Gəlişi vasitəsilə Allahın 
Padşahlığının tam gəlməsini diləyir. Lakin Kilsə həmçinin 
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o barədə də dua edir ki, Bəxtiyarlıq Əmrlərinə uyğun 
olaraq, Allahın Padşahlığı Ruhda insanların təqdis 
olunması və onların ədalətlə sülhə xidmət etmə cəhdləri 
nəticəsində artıq bu gün böyüsün. Bu dilək Ruhun və 
Gəlinin çağırışıdır: “Gəl, ya Rəbb İsa” (Vəhy 22:20).

591. Nə üçün «Göydə olduğu kimi yerdə də Sənin 
iradən olsun» diləmək gərəkdir?
2822-2827
2860
Atanın iradəsi budur ki, «bütün insanlar xilas olub 
həqiqəti dərk etsinlər» (1Tim 2:4). İsa Atanın xilasedici 
iradəsini tamamilə yerinə yetirmək üçün gəldi. Müqəddəs
Bakirə Məryəmin və müqəddəslərin nümunəsi ilə Ata 
Allahın iradəmizi Onun Oğlunun iradəsi ilə birləşdirməsini
diləyirik. Diləyirik ki, səmalarda həyata keçmiş Onun xoş 
niyyəti yer üzündə də tamamilə həyata keçsin. Məhz dua
vasitəsilə siz «Allahın yaxşı, məqbul və kamil iradəsini 
ayırd edəsiniz» (Rom 12:2), «Allahın iradəsini yerinə 
yetirmək üçün tab gətirməni» əldə edə bilərik (İbr 
10:36).

592. «Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver» 
diləyinin mənası nədir?
2828-2834
2861
Allahdan övlad ümidi ilə hər bir nəfərə həyatı üçün gərək
olan gündəlik yeməyini diləyərkən biz Allahın, Atamızın 
hər cür xeyirxahlıqdan üstün olan xeyirxahlığını etiraf 
edirik. Həmçinin bölüşmək üçün lütf diləyirik ki, ədalət və
şəriklik bəzilərinin ehtiyaclarını ödəməyə imkan versin.

593. Bu diləyin xüsusi, məsihçi mənası nədir?
2835-2837
2861 
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 “İnsan yalnız çörəklə deyil, Allahın ağzından çıxan hər 
kəlmə ilə yaşayar” (Mat 4:4), buna görə bu dilək 
həmçinin Allah Kəlamına və Evxaristiya zamanı qəbul 
edilən Məsihin Bədəninə, həmçinin Müqəddəs Ruhun 
qəbul edilmə arzusuna da aiddir. Tam etibarla biz 
bunların hamısını Allahın verdiyi «bu gün» üçün diləyirik 
və bunlar hamısı bizə ilk növbədə gələcək Padşahlığın 
ziyafətini qabaqcadan duyduran Evxaristiyada verilir.

594. Nə üçün biz “Bizə borclu olanları 
bağışladığımız kimi bizim borclarımızı da bağışla” 
deyirik?
2838-2839
2862
Ata Allahdan bağışlanmağı diləyərkən biz özümüzü Onun
qarşısında günahkar etiraf edirik. Eyni zamanda Onun 
mərhəmətini də etiraf edirik, çünki Onun Oğlunda və 
ayinlər r (sirlər) vasitəsilə biz “satınalınmaya – 
günahlarımızın bağışlanmasına malikik” (Kol 1:14). Lakin 
diləyimiz yalnız o şərtlə yerinə yetəcək ki, ilk olaraq biz 
özümüz bağışlayaq.

595. Necə bağışlamaq olar?
2840-2845
2862 
Hamını, hətta düşmənləri belə, bağışlaya biliriksə, 
mərhəmət ürəklərimizə dolur. Buna görə insan bu tələbin
yerinə yetirilməsini qeyri-mümkün hesab edirsə, 
Müqəddəs Ruha özünü həsr edən ürək Məsih kimi sona 
qədər sevə bilər, yaranı, əzabı dərdə şərikliyə çevirə 
bilər, incikliyi vəsatətçilik duasına çevirə bilər. 
Bağışlamanın İlahi mərhəmətlə əlaqəsi var və o, məsihçi 
duasının zirvəsidir.

596. “Bizi sınağa çəkmə” sözlərinin mənası nədir?
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2846-2849
2863
Ata Allahdan diləyirik ki, O bizi yoldan çıxardanın 
hökmündə tək qoymasın. Ruhdan diləyirik ki, bizə bir 
tərəfdən xeyirxahlıqda böyümək üçün zəruri olan sınağı 
və günaha, ölümə aparan aldatmanı sezmək, digər 
tərəfdən də yoldan çıxarılmağımızı yaxud yoldan 
çıxdığımızı bilmək qabiliyyəti versin. Bu dilək duada bizi 
sınağa qalib gələn İsa ilə birləşdirir. Dilək bizi oyaq 
qalmaq üçün lütf və sarsılmaz möhkəmliklə təmin edir.

597. Nə üçün duanı «bizi şərdən xilas et» sözləri 
ilə bitiririk?
2850-2854
2864
«Hiyləgər», «şər» sözləri Allaha qarşı üsyan qaldıran və 
“bütün dünyanı aldadan” (Vəhy 12:9) iblisin şəxsiyyətini 
bildirir. İblis üzərində qələbə Məsih tərəfindən bir dəfə və
həmişəlik əldə edilib. Lakin biz bütün bəşəriyyətin 
iblisdən və onun işlərindən azad olmasını diləyirik. 
Həmçinin qiymətli sülh ənamını və bizi hiyləgərdən tam 
azad edəcək Məsihin İkinci Gəlişini gözləmə lütfünü də 
diləyirik.

598. «Amin» sözünün mənası nədir?
2855-2856
2865
«Duanı söylədikdə «Amin» deyirsən və bununla «Amin», 
yəni Allahın bizə öyrətdiyi duada söylədiklərinin hamısını 
«Qoy belə olsun» sözü ilə möhürləyirsən» (müq. Kirill 
Yerusəlimli).
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Yan Van Eyk. Oxuyan mələklər. Gent Kilsəsinin
poliptixinin bir hissəsidir. Gent (Belcika).
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Mələklər  Allahın  məxluqlarıdır.  Onlardan  bəziləri  Allaha
sadiq
qaldılar  və  həmişə  Allaha sadiqdirlər,  Onun hüzurunda
Ona,  Kilsəyə  xidmət  edir  və  xilas  olanlarla  səmavi
izzətdə birləşirlər.

Yuxuda  pilləkən  görən  Yaqubun  sözlərinə  görə  “Allahın
mələkləri onunla çıxıb-düşürdülər” (Yar 28:12). Mələklər
göyü  və  yeri  birləşdirən,  fəal  və  yorulmaz  elçilərdir.
Allahla bəşəriyyət arasında sükut və ayrılıq deyil, daimi
dialoq və qırılmaz ünsiyyət var. Bu ünsiyyətin aid olduğu
insanlar  ruhani  qulaqlarını  kamilləş-dirməlidirlər  ki,  xoş
sözləri  çatdıran,  müqəddəs  hisslərə,  mərhəmətli
əməllərə,  xeyirxahlıqla  davranmağa,  ibrətli
münasibətlərə  kömək  edən  mələklərin  nitqini  eşidib
anlasınlar.

Katolik  xalq  salehliyinin  yaratdığı  məşhur  duada  biz
bunların hamısını Mühafizəçi Mələkdən diləyirik:

“Ey məni qoruyan Allahın Mələyi, 
məni nurlandır, qoru, istiqamətləndir və apar, 
çünki mən səmavi xeyirxahlığa görə 
sənin  himayənə verilmişəm”.

Şəkildə dua oxuyan bir qrup mələk təsvir olunub.  Onlar
möhtəşəm müqəddəslik libasları geyiniblər və bu onların
Liturgiyada iştirakını göstərir. Həqiqətən, mələklər Allahın
Öz ali iradəsini açmaq üçün insanların yanına göndərdiyi
elçilərdir.  Onların  ikinci  vəzifəsi  -  əbədi  səmavi
Liturgiyada Rəbbi izzətləndirməkdir (müqayisə Vəhy 8:2).
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ƏLAVƏLƏR

ƏSAS DUALAR

KATOL  İ  K   İ  MAN  I  N
TƏL  İ  M  İ  N  İ  N   İ  FADƏLƏR  İ
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Əsas dualar

Xaç işarəsi
Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun adı ilə. Amin.

Rəbbin duası: “Atamız” (Mt 6:9-13)
Ey göylərdə olan Atamız!
Adın müqəddəs tutulsun,
Sənin Səltənətin gəlsin.
Göydə olduğu kimi, yerdə də
Sənin iradən olsun.
Gündəlik çörəyimizi bizə bu gün ver;
Və bizə borclu olanları bağışladığımız kimi,
bizim borclarımızı da bağışla.
Və bizi sınağa çəkmə,
lakin bizi şərdən xilas et.
(Çünki Səltənət, qüdrət və izzət əbədi olaraq Sənindir!) 
Amin. 

Müqəddəs Üçlüyə Həmd
Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha indi də, həmişə də, 
əbədi olaraq da həmd olsun. Amin. 

Mələk salamı: “Salam, Məryəm” (bax Lk 1, 28. 42)
Salam, mübarək Məryəm! Rəbb Səninlədir. Sən qadınlar 
arasında bəxtiyarsan və Sənin bətninin Səmərəsi İsa 
bəxtiyardır.
Müqəddəs Məryəm, Allah Anası, indi və ölüm saatımızda 
biz günahkarlar üçün dua et. Amin.

Allahın mələyi
Ey məni qoruyan Allahın Mələyi, məni nurlandır, qoru, 
istiqamətləndir və apar, çünki mən səmavi xeyirxahlığa 
görə sənin  himayənə verilmişəm.
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Rəbbin mələyi

Rəbbin mələyi Məryəmə xəbər verdi 
 - və O, Müqəddəs Ruhdan dölləndi.
Salam, mübarək Məryəm ...
Budur, Mən Rəbbin quluyam, 
 - Mənə söylədiyin kimi olsun.
Salam, mübarək Məryəm ...
Kəlam cism oldu 
 - və bizimlə yaşadı.
Salam, mübarək Məryəm ...

Ey müqəddəs Allah Anası, bizim üçün dua et ki, 
Məsihin vədlərinin yerinə yetirilməsinə layiq görülək.

Dua edək.
Ya  Allah,  qəlblərimizi  Öz  lütfünlə  doldur  ki,  mələyin
xəbəri  vasitəsilə  biz  Oğlunun  cism  olmasını  bilək,
çarmıxda Onun əzabları və ölümü ilə dirilmənin izzətinə
çataq.  Bunu  Səndən,  Rəbbimiz  İsa  Məsihin  adına
diləyirik. Amin.

Səmavi Mələkə 
Sevin, ey səmavi Mələkə, alleluya,
Çünki bətnində daşıdığın, alleluya, 
vəd etdiyi kimi, dirildi, alleluya.
Allaha bizim üçün dua et, alleluya.
Bakirə Məryəm, sevin və şadlan, alleluya,
Çünki Rəbb doğrudan da dirildi, alleluya.
Dua edək.
Ey Allah, Oğlunun, Rəbbimiz İsa Məsihin dirilməsi 
vasitəsilə Sən dünyaya sevinc verdin. Səndən diləyirik: 
Onun Anası, Bakirə Məryəmin havadarlığı ilə əbədi 
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həyatın sevincinə çatmaqda bizə kömək et. Rəbbimiz 
Məsih vasitəsilə. Amin. 

Ey Mələkə, salam
Salam, ey Mələkə, Mərhəmət anası; ey həyatımız, 
sevincimiz və ümidimiz, salam.
Həvvanın övladları, sürgündə Səni çağırırıq.
Bu göz yaşı vadisində iniləyərək və ağlayaraq Səni 
çağırırıq.
Ey Havadarımız, mərhəmətli baxışlarını bizə yönəlt. 
Və bətninin bəxtiyar dölü olan İsanı bizə 
bu sürgündən sonra göstər.
Ey təvazökar, ey dindar, ey sevimli, ey bakirə Məryəm!

Allah Anasının nəğməsi “Magnifikat”  (bax Lk 1, 
46-55) 
Mənim qəlbim Rəbbi yüksəldir, 
Və mənim Xilaskarım olan Allah üçün ruhum şad oldu. 
Çünki O, qulunun mütiliyini gördü; budur, bundan sonra 
bütün nəsillər mənə bəxtiyar deyəcəklər. 
Çünki Qadir, mənim üçün möhtəşəm işlər gördü; Onun 
adı müqəddəsdir. 
Onun mərhəməti nəsildən-nəslə Ondan qorxanlaradır. 
Əli ilə qüdrət göstərdi. Məğrurları öz ürəklərinin 
düşüncəsi ilə dağıtdı. 
Hökmdarları taxtlarından endirdi; və mütiləri yüksəltdi. 
Acları doyurdu; lakin zənginləri boş qaytardı. 
Əbədiyyətə qədər İbrahim ilə onun nəslinə mərhəmət 
etməyi unutmayaraq, 
Atalarımıza söz verdiyi kimi, qulu İsrailə yardım etdi. 

Himayənə gəlirik
Himayənə gəlirik, ey Müqəddəs Allah Anası, dərd içində 
olduqda dualarımıza həqarətlə yanaşma, lakin həmişə 
bütün təhlükələrdən bizi azad et. İzzətli və Bəxtiyar 
Bakirə Qız.
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Zəkəriyyənin nəğməsi (bax Lk 1, 68-79)
İsrailin Allahı Rəbbə həmd olsun ki, Öz xalqının yardımına
gəlib onu xilas elədi. 
O, bizlərə qulu Davudun sülaləsindən qüdrətli bir Xilaskar
meydana gətirdi; 
Əzəldən bəri Öz müqəddəs peyğəmbərlərinin vasitəsilə 
xəbər göndərdi ki, 
Bizi düşmənlərimizin və bizə nifrət edənlərin hamısının 
əlindən xilas edəcək; 
Atalarımıza mərhəmət edəcək və Öz müqəddəs əhdini, 
Atamız İbrahimə verdiyi andı anacaq ki, 
Biz düşmənlərimizin əlindən xilas olduqdan sonra, 
Qorxmadan qüdsiyyət və salehliklə bütün ömrümüz boyu
Onun hüzurunda ibadət edək. 
Ey körpə, sən isə Haqq-Təalanın peyğəmbəri 
adlanacaqsan, çünki Rəbbin yolunu hazırlamaq üçün 
Onun önündə gedəcəksən, 
Onun xalqına günahlarının bağışlanması ilə xilas 
olunacaqlarını bildirəcəksən. 
Çünki Allahımızın ürəyi mərhəmətlidir. Bu səbəbdən 
yüksəklərdən doğan Günəş, Zülmətdə və ölüm 
kölgəsində oturanlara işıq saçmaq, ayaqlarımızı sülh 
yoluna yönəltmək üçün yardımımıza gəlmişdir. 

Səni mədh edirik, ey Allah
Səni mədh edirik, ey Allah, 
Səni etiraf edirik, ey Rəbb,
Ey əbədi Ata, Səni bütün dünya tərifləyir. Bütün mələklər,
bütün səmalar, bütün qüvvələr, keruvlar və seraflar Səni 
durmadan çağırırlar: müqəddəsdir, müqəddəsdir, 
müqəddəsdir Ordular Rəbbi Allah. Səmalar və yer 
İzzətinin böyüklüyü ilə doludur.
Şöhrətli həvarilər xoru, mədhedici peyğəmbərlər dəstəsi,
nurlu şəhid qoşunu Səni tərifləyir. Bütün Kainatda 
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müqəddəs Kilsə Səni etiraf edir. Hədsiz əzəməti olan 
Atanı, möhtərəm, yeganə və həqiqi Oğulu və Təsəlliverici
Müqəddəs Ruhu.
Məsih, Sən izzət Padşahısan, Sən həmişə Var Olan Allahın
Oğlusan. İnsanın xilası üçün Bakirənin qoynundan 
çəkinmədin. Ölümün tikanına qalib gəlib imanlılara 
Səmavi Padşahlığı açdın. Sən Allahın sağ tərəfində Atanın
izzətində oturmusan. İman edirik ki, Sən bizi mühakimə 
etmək üçün gələcəksən. Buna görə yalvarırıq:  qiymətli 
Qanınla satın aldığın qullarına kömək et, onları əbədi 
olaraq Öz izzətli müqəddəslərinə aid et. Ey Rəbb, xalqını 
xilas et, mirasına xeyir-dua ver. Onları idarə et, əbədi 
olaraq onları yüksəlt. Bütün günlər ərzində Sənə tərif 
oxuyacayıq, əbədi olaraq Adını izzətləndirəcəyik. Rəbb, 
bu gün bizə günahsız qalmaqda kömək et. Bizi bağışla, 
ya Rəbb, bizi bağışla. Ya Rəbb, mərhəmətin üzərimizdə 
olsun, Sənə ümid bağlayırıq. Ya Rəbb, Sənə ümid 
bəsləmişəm və heç vaxt utanmaram. Amin.

Gəl, ey Yaradan Ruh
Gəl, ey Yaradan Ruh, sadiqlərin qəlblərinə baş çək, 
məxluqları xilas etmək üçün adamlara səmavi lütf ver.
Sən bütün yerin Təsəllivericisisən.
Sən Allahsan və Allahın ən yaxşı ənamısan, ürəkləri 
məsh edənsən, canlı bulaqsan, məhəbbət alovusan.
Sən yeddi ənamın lütfü və Əbədi Atanın qüdrətisən, 
ürəkləri dəyişdirən, bizə vəsiyyət edilmiş nitqsən.
İşığınla ürəklərimizi nurlandır, qəlblərə müqəddəs 
məhəbbəti ver, bədənlərimizin faniliyini Öz 
möhkəmliyinlə tamamla.
Qəlblərimizin düşmənini qov, qoy həmişə sülhün bizimlə 
olsun ki, insanları yoldan çıxaran şərdən üz çevirək.
Rəbb Allaha apar bizi və Oğulun yolunu bizə tanıt və son 
günlərədək bizimlə ol, ey məhəbbət Nəfəsi.
Səmavi Ataya izzət, Dirilmiş Oğul Onunla izzətdədir. Bizə 
təsəlli verən müqəddəs, əbədi və yeganədir. 
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Amin.

Gəl, ey Müqəddəs Ruh

Gəl, ey Müqəddəs Ruh Göndər sonsuz işığın,
Səmavi şüasını.

Gəl, ey yetimlər Atası.
Gəl, ey nemətlər qaynağı.

Gəl, ey qəlbin nuru.
Sən gerçək təsəlliçi,

Sən səxavətli qəlblərin,
Nurlu Qonağı varsan,
İncə sərinlik Sənsən.

Zəhmətdən dinc rahatlıq,
Bürküdə təravət mehi,
Ağlayan zaman təsəlli,

Səmanın mübarək Nuru.
Nur çilə sadiqlərin,
Möminlərin qəlbinə.
Yardımın olmadan,

İnsanın gücü olmaz,
Şərdən savunma olmaz.

Yu təmiz olmayanı,
İslat quruyub qalanı,
Sağalt zərər dəyəni,

Yumşalt qəddarlaşanı,
Qızdır üşüyüb donanı,
Düz yola qoy azanı.

Bütün etiqadçılarına,
Möhkəm təvəkkül ver,
Yeddiqat qutsallıq ver,

Heyrətamiz mükafat ver,
Xilasedici çıxış ver,
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Və əbədi səadət ver.
Amin.

Məsihin qəlbi
Məsihin qəlbi, məni təqdis et.
Məsihin Bədəni, məni xilas et.
Məsihin Qanı, məni suvar.
Məsihin qabırğasından axan su, məni yu.
Məsihin əzabları, məni möhkəm edin.
Ey xeyirxah İsa, məni eşit. Yaralarında məni gizlət. 
Qoyma Səndən uzaqlaşım. Şər düşməndən məni qoru. 
Ölüm saatımda məni çağır və Yanına gəlməyi mənə əmr 
et ki, Sənin müqəddəslərinlə Səni əbədi olaraq mədh 
edim. Amin.

Müq. Bernardın duası
Ey hər şeyə qarşı rəhmli olan Bakirə Məryəm xatırla ki, 
əsrlərdən bəri heç kim eşitməyib ki, sənə pənah 
aparanlardan, sənin köməyini istəyənlərdən, sənin 
himayəni axtaranlardan kimsə, sənin tərəfindən tərk 
edilib. Bu ümidlə dolaraq, həlimliklə və günahlarıma görə
qüssə ilə sənə müraciət edirəm, ey Bakirə və Ana. 
Sözlərimə xor baxma, ey Əbədi Kəlamın Anası və 
xahişimi iltifatla dinlə. Amin.

Rozari (Təsbeh üstə dua)

Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhun Adı ilə. Amin.

«İman edirəm» (xaç üstündə)

«Ey göylərdə olan Atamız» (birinci böyük muncuq dənəsi 
üzərində) 
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«Salam, mübarək Məryəm» (növbəti üç kiçik muncuq 
dənəsi üzərində)

 «Müqəddəs Üçlüyə Həmd» (Ataya, Oğula və Müqəddəs 
Ruha indi də, həmişə də, əbədi olaraq da həmd olsun. 
Amin) 

Rozari zamanı düşüncələr:

Sevinc  li   sirlər (Bazar ertəsi və şənbə günləri oxunur)

1. Məryəmə Xoş Xəbərin verilməsi: «Mən Rəbbin 
quluyam» (bax Luka 1, 38). 
Sirrin bəhrəsi – təvazökarlıq.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

2. Bakirə Məryəmin Elizavetə baş çəkməsi: «Qəlbim
Rəbbi ucaldır...» (Luka 1, 46). 
Sirrin bəhrəsi – yaxınına məhəbbət.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

3. İsa Məsihin doğulması: «Mən sizə bütün xalqı çox 
sevindirəcək bir Müjdə gətirmişəm... Xilaskar doğuldu. 
Bu, Rəbb Məsihdir» (Luka 2, 10). 
Sirrin bəhrəsi – tamahsızlıq ruhu.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

4. Həsretmə: «Yusiflə Məryəm Körpəni Rəbbə həsr 
etmək üçün Yerusəlimə gətirdilər» (Luka 2, 22). 
Sirrin bəhrəsi – saflıq və itaət.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»
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5. Yeniyetmə İsanın Məbəddə tapılması: «Mən 
Atamın evində olmalıyam» (Luka 2, 49). 
Sirrin bəhrəsi – Məsihi tapmaq arzusu.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

Nurlu sirlər (Cümə axşamı oxunur)

1. Rəbb İsanın İordan çayında vəftizi: «Göylərdən bir
səda gəldi: «Bu Mənim sevimli Oğlumdur, Ondan 
razıyam» (Mat 3, 17).
Sirrin bəhrəsi – Allahın məhəbbətinə etibar. 
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

2. İsa Qanadakı toyda ilk möcüzəsini edir: «Isa... 
izzətini üzə çıxardı. Şagirdləri də Ona iman etdi» (Yəh 2, 
11).
Sirrin bəhrəsi – yaxınımıza mərhəmət.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

3. Allahın Səltənətinin vəzi və Allaha tərəf 
dönməyə çağırış: «Tövbə edin və Müjdəyə inanın» 
(Мark 1, 15)
Sirrin bəhrəsi – günahlara görə peşman olmaq.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

4. İsa Məsihin surətinin dəyişilməsi: «Dua edərkən 
üzünün görünüşü dəyişdi və libası gözqamaşdırıcı ağ 
rəng aldı… Bu Mənim Oğlumdur, seçilmişimdir, Ona 
qulaq asın» (Luka 9, 29. 35).
Sirrin bəhrəsi – Müqəddəs Bəxşişlərdə İsaуa səcdə.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»
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5. Evxaristiyanın təyin edilməsi: «Pasxa bayramı 
ərəfəsi idi. İsa artıq bu dünyadan ayrılıb Atanın yanına 
gedəcəyi məqamın gəldiyini bilirdi. O, dünyada Özünə 
məxsus olanları həmişə sevmişdi və axıra qədər də 
sevdi» (Yəh 13, 1).
Sirrin bəhrəsi – Evxaristiyada müntəzəm iştirak.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»
Qəmli   s  irlər (Çərşənbə axşamı və cümə günlərində 
oxunur)

1. Getsemanidə dua: «Mənim yox, Sənin iradən olsun»
(Luka 22, 42). 
Sirrin bəhrəsi – Allahın iradəsinə tabe olma.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

2. Qamçılanma: «Onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq» (Yeş
53, 5). 
Sirrin bəhrəsi – cismin ehtiraslarına qalib gəlmək.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

3. Tikanlı tacın qoyulması: «Padşahınız budur» (Yəh 
19, 14).
 Sirrin bəhrəsi – təkəbbür qüsuruna qalib gəlmə.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

4. Çarmıx yolu: «Kəsilməyə aparılan quzu kimi» (Yeş 
53, 7).
Sirrin bəhrəsi – sınaqlarda səbir.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»
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5. İsa Məsihin çarmıxa çəkilməsi: «bədənini 
deşdikləri Şəxsə baxacaqlar» (Zək 12, 10; Yəh 19, 37). 
Sirrin bəhrəsi – Allaha məhəbbət və insanın xilas 
olunması üçün səy göstərmə.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

Izzətli   s  irlər (Çərşənbə və bazar günləri oxunur)

1. Dirilmə: «Mən dövrün sonuna qədər hər gün 
sizinləyəm» (Mat 28, 20). 
Sirrin bəhrəsi – ruhani yeniləşmə.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

2. Göylərə yüksəlmə: «Öz Atamın – sizin Atanızın, Öz 
Allahımın – sizin Allahınızın yanına qalxıram» (Yəh 20, 
17). 
Sirrin bəhrəsi – Məsihlə səmalarda olmaq arzusu.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

3. Müqəddəs Ruhun enməsi: «gedin, bütün millətləri 
Mənim şagirdim edin» (Mat 28, 19). 
Sirrin bəhrəsi – həvarilik ruhu. 
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

4. Məryəm ananın göyə çəkilməsi: «Salam, lütf ilə 
dolu olan...» (Luka 1, 28). 
Sirrin bəhrəsi – sülh içində dünyadan köçmə 
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«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

5. Bakirə Məryəmin səmavi izzəti ilə taclanması: 
Rəbb «qulunun yazıq halını gördü» (Luka 1, 48). 
Sirrin bəhrəsi – Məryəm Ananın himayəçiliyinə ümid.
«Ey, göylərdə olan Atamız», 10 «Salam, mübarək 
Məryəm»,  «Müqəddəs Üçlüyə Həmd»

Rozarinin son duası:
Ey müqəddəs Allah Anası, bizim üçün dua et ki, Məsihin 
vədlərinin yerinə yetirilməsinə layiq görülək.
Dua edək...
Ey Allah, Yeganə Oğlun Öz həyatı, ölümü və dirilməsi 
bahasına bizə əbədi xilasın rifahını əldə etdi. Qoy biz 
Müqəddəs Bakirə Məryəmin Rozari sirlərinə ehtiram 
edərək, burada düşündüklərimizə bənzəyək və onların 
vəd etdiklərini əldə edək. Rəbbimiz Məsih vasitəsilə. 
Amin.

Buxurlama zamanı edilən dua
(Koptların mərasimi)

Sülh Padşahı, Öz sülhünü bizə ver və günahlarımızı bizə 
bağışla. Öz Kilsəndən düşmənləri uzaqlaşdır və onu qoru,
qoy zəifləməsin. İmmanuel-Allah, Atanın və Müqəddəs 
Ruhun izzətində Sən bizimləsən. Bizə xeyir-dua ver və 
ürəklərimizi təmizlə. Ruhani və cismani xəstəliklərimizə 
şəfa ver. Ey Məsih, Sənə Xeyirxah Atanda və Müqəddəs 
Ruhda ibadət edirik, çünki Sən bizi xilas etməyə gəldin.

Mərhumlar üçün dua
(Bizantiya mərasimi)
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Ey ölümə qalib gəlmiş, iblisi məhv etmiş və Öz dünyana 
həyat vermiş ruhların və hər bir cismin Allahı! Ey 
Hökmdar, Özün ölmüş qullarının canlarına işıqlı, 
işrətxanada, istirahət yerində rəhmət et. Bu yerdən əzab,
kədər və hönkürtü yox olub. Sözlə,  əməllə yaxud fikirlə 
etdikləri günahı Xeyirxah və insansevər Allah kimi onlara 
bağışla, çünki yaşayıb günah etməyən insan yoxdur. Axı 
Sən yeganə günahsızsan, Həqiqətin əbədi həqiqətdir, 
Sənin kəlamın həqiqətdir.
Çünki Sən Məsih, Allahımız, vəfat etmiş qullarının dirilmə,
həyat və sülhüsən. Başlanğıcı olmayan Atanla və 
Müqəddəs, xeyirxah və həyatverici Ruhunla birlikdə Sənə
indi, həmişə və əbədi olaraq izzət ucaldırıq. Amin.
İman etirafı (iman hökmü)
Ey Rəbb Allah, Müqəddəs Katolik Kilsəsinin təklif etdiyi 
hər bir şeyə möhkəm iman edirəm və imanı etiraf 
edirəm, çünki bunların hamısını  – Əbədi Həqiqəti, 
Müdrikliyi, ey Allah, ona Sən açmısan. Sən yanılmazsan 
və heç kimi aldada bilməzsən. Buna iman edərək 
yaşamağı və ölməyi qərara alıram. Amin.

Ümidin etirafı
Rəbb Allah, ümid edirəm ki, vəd etdiyin kimi 
xeyirxahlığınla günahlarım bağışlanacaq, bu həyatdan 
sonra isə mənə əbədi bəxtiyarlıq veriləcək, çünki Sən 
hədsiz əzəmətlisən, sadiq, xeyirxah və mərhəmətlisən. 
Buna ümid edərək yaşamağı və ölməyi qərara alıram. 
Amin.

Məhəbbətin etirafı 
Rəbb Allah, Səni hər şeydən çox sevirəm və qonşumu 
Sənə görə sevirəm, çünki Sən ən yüksək, sonsuz və ən 
kamil xeyirxahlıqsan, hər bir məhəbbətə layiqsən.
Sənin məhəbbətində yaşamağı və ölməyi qərara alıram. 
Amin.
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Günahlara görə kədərlənmə
Ey Allahım, günah etməklə cəzaya layiq olduğumu 
anladığıma görə deyil, həmçinin hədsiz xeyirxah və hər 
şeydən çox məhəbbətə layiq olan Səni təhqir etdiyimi 
anladığıma, günahlarıma görə bütün ürəyimlə tövbə 
edirəm.
Buna görə Sənin lütfünün köməyi ilə daha günah 
etməməyi və günaha aparan vəziyyətlərdən yan keçməyi
qəti qərara alıram. Amin.
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Katolik imanın təliminin ifadələri 

Məhəbbət haqda iki əmr
1. Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla və bütün
düşüncənlə sev.
2. Qonşunu özün kimi sev.

Qızıl qanun (Mat 7, 12)
İnsanların sizinlə hər hansı bir işdə necə rəftar etməsini 
istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin.

Bəxtiyarlıq əmrləri (Mat 5, 3-12)
Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar!
Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.
Nə bəxtiyardır yaslı olanlar!
Çünki onlar təsəlli tapacaqlar.
Nə bəxtiyardır həlimlər!
Çünki onlar yer üzünü irs alacaqlar.
Nə bəxtiyardır salehlik üçün acıb-susayanlar!
Çünki onlar doyacaqlar.
Mərhəmətli olanlar nə bəxtiyardır!
Çünki onlara mərhəmət ediləcək.
Ürəyi təmiz olanlar nə bəxtiyardır!
Çünki onlar Allahı görəcəklər.
Sülhyaradanlar nə bəxtiyardır!
Çünki onlar Allahın övladları adlanacaqlar.
Salehlik uğrunda təqib edilənlər nə bəxtiyardır!
Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır.
İnsanlar Mənə görə sizi təhqir edib təqib edəndə, yalan 
söyləyib sizə hər cür böhtan atanda siz nə bəxtiyarsınız! 
Sevinin və şadlanın! Çünki göylərdə mükafatınız 
böyükdür.
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Üç ilahiyyat fəziləti
1. İman
2. Ümid
3. Məhəbbət

Dörd əsas fəzilət
1. Ağıl (kamal)
2. Ədalət
3. Cəsarət 
4. Təmkinlilik

Müqəddəs Ruhun yeddi ənamı
1. Müdriklik
2. Ağıl
3. Məsləhət
4. Möhkəmlik
5. Bilik
6. Salehlik
7. Allah qorxusu

Müqəddəs Ruhun on iki səmərəsi
1. Məhəbbət
2. Sevinc
3. Sülh
4. Səbir
5. Xeyirxahlıq
6. Yaxşılıq
7. Dostluq
8. Həlimlik
9. Sədaqət
10. Təvazökarlıq
11. Nəfsə hakim olmaq
12. Əxlaqlılıq

Kilsənin beş əmri
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1. Rəbbin Gününü (bazar günü) və bayram günlərini
təqdis et (müqəddəs Messada iştirak edərək, işdən azad
olaraq və s.).  

2. Ən azı ildə bir dəfə Tövbə sirrini qəbul et. 
3.  Ən azı ildə bir dəfə – Pasxa zamanı Evxaristiya sirrini

qəbul et. 
4. Təyin edilmiş oruc dövrlərinə riayət et. 
5. Kilsənin maddi ehtiyaclarının qayğısına qal.

Qonşuya göstərilən yeddi mərhəmət əməli
1. Aclara yemək vermək 
2. Susayanları suvarmaq 
3. Çılpaqları geyindirmək 
4. Yolçulara sığınacaq vermək 
5. Xəstələrə baş çəkmək 
6. Məhbuslara baş çəkmək 
7. Vəfat etmişləri basdırmaq

Qonşunun qəlbinə göstəriləcək yeddi mərhəmət 
əməli

1. Şübhə edənə məsləhət vermək 
2. Bilməyəni öyrətmək 
3. Günahkara nəsihət vermək 
4. Kədərlənənə təsəlli vermək 
5. Təqsiri bağışlamaq 
6. Təngə gətirən insana səbirlə dözmək 
7. Sağ olan və vəfat etmiş insanlar üçün dua 

etmək
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Yeddi əsas günah
1. Təkəbbür 
2. Xəsislik
3. Zina
4. Paxıllıq
5. Qarınqululuq
6. Qəzəb
7. Tənbəllik (ümidsizlik)

İnsanı həyatının sonunda nə gözləyir
1. Ölüm 
2. Məhkəmə 
3. Cəhənnəm 
4. Cənnət
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