پاسخ های ایمان مسیحی " شماره شصت و سوم"

سؤال :وقتی اطرافیان و نزدیکان ما به ما بدی می کنند تا کی باید با آنان مدارا کنیم؟

جواب :همانگونه که در انجیل متی باب  81آیه  18تا باب  81آیه  ، 8می بینیم باید کالم عیسی در این آیات رو
الگوی خود قرار دهیم که می فرماید:
«  18سپس پطرس نزد عیسی آمد و پرسید " :سرور من تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا
تا هفت بار؟"  11عیسی پاسخ داد":به تو می گویم نه هفت بار بلکه هفتاد بار".
" 12از این رو می توان پادشاهی آسمان را به شاهی تشبیه کرد که تصمیم گرفت با خادمان خود تسویه حساب کند.
 12پس چون شروع به حسابرسی کرد ،شخص را نزد او آوردند که ده هزار قنطار به او بدهکار بود 12 .چون او نمی
توانست قرض خود را بپردازد اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمامی دارایی اش بفروشند و طلب را وصول
کنند 12 .خادم پیش پای ارباب به زانو در افتاد و التماس کنان گفت" :مرا مهلت ده تا همه قرض خود را ادا کنم12 .
پس دل ارباب به حال او سوخت و قرض او را بخشید و آزادش کرد 11 .اما هنگامی که خادم بیرون می رفت یکی از
همکاران خود را دید که صد دینار به او بدهکار بود .پس او را گرفت و گلویش را فشرد وگفت"قرضت را ادا کن!" 11
همکارش پیش پای او به زانو درافتاد و التماس کنان گفت":مرا مهلت ده تا همه قرض خود را بپردازم 23 ".اما او
نپذیرفت بلکه رفت و او را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد 28 .هنگامی که سایر خادمان این واقعه را دیدند
بسیار آزرده شدند و نزد ارباب خود رفتند و تمام ماجرا را بازگفتند 21 .پس ارباب آن خادم را نزد خود فراخواند و
گفت ":ای خادم شرور مگر من محض خواهش تو تمام قرضت را نبخشیدم؟  22آیا نمی بایست تو نیز بر همکار خود
رحم می کردی ،همانگونه که من بر تو رحم کردم؟"  22پس ارباب خشمگین شده او را به زندان افکند تا شکنجه شود
و همه قرض خود را ادا کند 22 .به همینگونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما رفتار خواهد کرد اگر شما نیز برادر
خود را از دل نبخشید»....".
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