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 کرده میتونیم دعا کنیم؟ که خود کشی سوال : آیا برای کسی

 

 

بت است در انتظار خدا که پر از مح ۵۱در جواب به این سوال غمگین باید یاد آوری کنم طبق انجیل لوقا باب   جواب:

دود و او را در بیند که به سوی او برمیگردد، پدر فوری مینه فرار کرده تا روزی که از دور او را میاآن پسر که از خ

کنم چون در جواب سوال شما به داستان یک کشیش اشاره می کامل او را پذیرفت و در آغوش گرفته و با خوشحالی

کند و ایشان از دیدن آن زن تعجب بیند که پر از اندوه است و گریه میکلیسای دهکده کوچیک خود زنی را می

را کند، کشیش به او نزدیک شده و میپرسد که چبیند که باز هم گریه میبع ساعت دوباره خانم را میکند و بعد از رمی

 اینقدر ناراحت هستید؟

 !ناراحت شدم چون همسرم دیگه به جهنم وارد میشود ای پدر شما نمیدانید خیلیزن جواب میدهد که

 کرده و دیگر برای او نجات وجود ندارد، کشیش از او پرسید چطور؟ زن جواب میدهد که خود کشی

 کرده؟ کشیش میپرسد چگونه خود کشی

 پل رودخانه خود را در آب انداخته و غرق شده زن جواب میدهد که از باالی

دانی که مابین باالی پل تا برسد به آب، وقت نکرده پشیمان شده و از خدا طلب بخشش کشیش میپرسد که از کجا می

 گناه او را بخشیده و او را در اغوش بگیرد؟ کند؟ که خدا با خوشحالی

 ین نمیدهد؟کند کلیسا به او تدهمی که خود کشی پس چرا کسی

است  کند که این گناه مهمیبه همه یاد آوری می با این رفتار کلیسا اصال این شخص گناهکار را محروم نمیکند ولی

کند، چرا ؟ چون در کلیسا دوری کرد در واقع با این تحریم اشخاص را از روی آوردن به این عمل دور می که باید از آن

 . ندارد، اگر باز هم برای او دعا کنیم شخص فرقیاو را دفن کند یا خیر برای این 

 دوستتان کشیش پطرس

 

 


