Gyermekrovat
Bibliai lapozó
Példázat az adós szolgáról
(Máté 18, 21–35)
Jézus példázatokban tanította az embereket, a
tanítványait. Egyszer az egyik tanítványa, Péter,
odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy
én megbocsássak neki? Még hétszer is?” Jézus így
válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer,
hanem még hetvenszer hétszer is!”
Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, akinek sok szolgája van. Az egyik szolga rettenetes
sok pénzzel tartozott a királynak, talán egy kocsiravalóval. A király pedig magához hívatta a szolgát: „Add meg végre, amivel tartozol!” Mivel nem
volt mibõl visszafizetnie a tartozását, a király
megparancsolta, hogy adják el õt és a feleségét,
gyermekeit és mindenét, amije van és fizessen. A
szolga megijedt, és leborulva esedezett a királynak: „Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.”
Ennyi pénzt biztosan nem fog tudni megfizetni
soha az életben. De a király jó király volt, megsajnálta a szolgát: „No, eredj haza, elengedem az
egész tartózásodat. Egy fillért sem kell visszafizetned.”
Megörült ám erre a szolga! Nagy vígan ment kifelé a király palotájából, ugrálni szeretett volna
örömében, milyen jó volt hozzá a király!
Hazafelé mentében az utcán szembetalálkozott
az egyik szolgatársával, aki tartozott neki valami
csekélységgel: „Na most megvagy! Add meg rögtön

a tartózásodat” – és fojtogatni kezdte. A szolgatársa leborult elõtte és rimánkodni kezdett:
„Könyörülj rajtam, légy türelemmel, és mindent
megfizetek neked.” De a szolga nem engedett, nem
könyörült rajta, hanem börtönbe vetette, amíg
meg nem fizeti a tartózását. Az utcán pedig a többi
szolgák látták, hogy mi történt, és nagyon felháborodtak, el is mentek a királyhoz és jelentették neki
a történteket. Megharagudott erre a király és
visszahívatta az elsõ szolgát: „Gonosz szolga, elengedtem minden tartózásodat, mivel könyörögtél
nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem
rajtad?”
És most aztán hiába rimánkodott, hiába jajgatott, a király nem sajnálta meg többé. Irgalmatlanul börtönbe záratta, amíg meg nem fizeti az egész
tartózását.
Amikor Jézus ezt a példázatot befejezte, még
hozzátette: „Így tesz majd az én mennyei Atyám is
veletek, ha szívetekbõl meg nem bocsátotok egymásnak.”
A király Isten, a szolgák pedig mi vagyunk emberek, és ahogy a király elengedte a szolga tartózását, úgy Isten is elengedi, megbocsátja az emberek
bûnét. És láttuk, szolga a szolgának, illetve ember
az embertársának nem képes megbocsátani. Ha
Isten megbocsát nekünk, mi emberek mennyivel
inkább meg kell bocsássunk egymásnak, el kell engedjük egymással szembeni tartozásunkat.
Jól megértetted a példabeszédet? Mit kell tenned, ha valaki megbántott?

REJTVÉNYEK
1. Fejtsd meg az aranymondást és írd le helyesen! Ki mondta kinek, és miért?
„men ttellek anlov deken si dönlüröynökgem nodasrátaglozs, tnima né si metlüröynökgem datjar?”
(Máté 18,33)
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2. Szórejtvény
Helyezd a hálóba vízszintesen a megfelelõ
helyre az alábbi neveket, fogalmakat. Segítségül beírtunk hat betût:
Biblia, megbocsátás, Ádám, adósság,
Isten, könyörülõ, templom, Péter, Góliát,
Jézus, szolga, Mária, Jeruzsálem,
példázat.
Ha helyesen töltöd ki a hálót, akkor a jelzett
függõleges oszlopban egy jézusi tanítást ismerhetsz meg! Segítségül beírtunk hat betût.
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