پاسخ های ایمان مسیحی " شماره هفتاد و ششم"

سؤال  :بعضیها پرسیده اند که شخص مسیحی تعمید یافته در کلیسای کاتولیک آیا میتواند در نظر بگیرد با یک
شخص غیر مسیحی ازدواج کند؟

جواب  :یاد آوری میکنیم که ازدواج در کلیسای کاتولیک خیلی مقدس است و یکی از هفت راز کلیسا مانند راز
تعمید و نان مقدس و غیره میباشد ،بنابراین فقط نباید آن را از دیدگاه انسانی به عنوان یک عهد مابین یک زن و مرد
در نظر گرفت ،بلکه از دیدگاه ایمان ،نشانهای از عهد خداوند با کلیسا میباشد و میتوان آن را به عنوان راهی دید که
شخص راز تعمید را با آن برگزار میکند تا به محبت کامل با همسرش برسد ،همانطور که عیسی ما را محبت کرده
است.
بنابراین در این آئین اسقف یا کشیش بر سر این دو شخص دست گذاری کرده و روح القدس را میطلبد ،در این عهد
همانطور که در عهد خداوند با کلسیا هیچ نوع طالقی ،به هر دلیلی ،وجود ندارد و زوج موظف است چون بچه دار شده
اند این بچهها را در ایمان به مسیح تربیت کنند و پرورش دهند ،برایِ پاسخ دادن به این سوال مطرح شده باید گفت
که به خاطر ایمان و تفاهم و مشارکت در ایمان بهتر است این دو شخص ،یک ایمان داشته باشند ضمنا برای تربیت
بچهها نیز خیلی بهتر است.
اما چون ازدواج یکی از مهمترین حقوق بشر میباشد ،کلیسا اجازه میدهد شخص مسیحی با شخص غیر مسیحی
ازدواج کند ،به شروط زیر:
- ۱آئین ازدواج فقط در کلیسا برگزار شود
- ۲شخص غیر مسیحی قول میدهد که به همسرش آزادی در ایمان و انجام وظأیفِ ایمانی او را بدهد و همچنین
بچهها را در ایمان به مسیح تربیت کنند و طبعا هیچ وقت به هیچ دلیلی طالق مابین این دو وجود نخواهد داشت و در
وفاداری نسبت به همدیگر تا آخر عمر زندگی کنند.
در محبت خدا
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