24. nedeľa v Období „cez rok“ A
ODPUSTENIE
Podľa Mt 18, 21 - 35
Raz sa Peter opýtal Pána Ježiša: „Pane Ježišu, koľkokrát mám odpustiť
svojmu bratovi, keď urobí niečo zlé? Najviac sedem raz?“ Pán Ježiš mu
odpovedal: „Odpusť mu vždy, aj keby to bolo možno aj sedemdesiatsedem raz.“
Potom všetkým povedal príbeh: „V nebeskom kráľovstve je ako u kráľa,
ktorý chcel urobiť vyúčtovanie so svojimi služobníkmi.
Priviedli k nemu jedného sluhu, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. Kráľ
od neho žiadal, aby peniaze zaplatil, ale sluha toľko peňazí nemal. Kráľ teda
rozhodol, aby všetko, čo sluhovi patrilo, predali. Vtom ten sluha padol na kolená
a prosil: „Kráľ, maj so mnou trpezlivosť a všetko ti zaplatím.“ Kráľovi bolo toho
sluhu ľúto, zmiloval sa nad ním a celý dlh mu odpustil.
Ale keď išiel ten sluha domov, stretol svojho priateľa, ktorý mu dlhoval sto
denárov. Sluha chytil svojho priateľa pod krk a začal na neho kričať: „Zaplať, čo
mi dlhuješ!“ Jeho priateľ padol na kolená a prosil ho: „Maj so mnou trpezlivosť a
všetko ti zaplatím!“
Ale ten sluha nechcel čakať. Svojho priateľa nechal zavrieť do väzenia,
pokiaľ mu dlh nezaplatí. Keď to videli ostatní, boli z toho veľmi smutní. Išli
a povedali kráľovi, ako nepekne sa ten sluha zachoval. Kráľ si ho zavolal
a povedal mu: „Si zlý! Ja som ti odpustil celý dlh, pretože si ma prosil. Keď som
sa teda ja zmiloval nad tebou, nemal si sa zmilovať nad svojim priateľom a
odpustiť mu?“ Potom dal kráľ zlého sluhu zavrieť do väzenia, pokiaľ mu dlh
nezaplatí.

24. nedeľa v „Období cez rok“ A
Zamyslenie:
Vieš počítať do sedem? ……… Celkom ti to ide, však? A do
sedemdesiatsedem? …… To je už horšie. A čo tak pamätať si, koľkokrát si už
bračekovi/sestričke odpustil... To by sa už skoro poplietlo. Pán Ježiš nám tým
chcel povedať, že máme ostatným odpúšťať zakaždým. Už ti niekto niekedy
niečo urobil zlé (ublížil ti, zobral…)? Čo si mal v tej chvíli chuť urobiť?
………...........……… Čo myslíš, že by sa stalo, keby si mu to vrátil a ublížil si mu
tiež? Boli by ste naďalej kamaráti? ……………………….... A ty sám si už niekedy
urobil niečo zlé, čo ti druhí museli odpustiť? Aké to bolo, keď ti odpustili? Bola
to úľava? A boli ste opäť kamarátmi? ………
Čo je teda lepšie: neodpustiť, a zostať nepriateľom, alebo odpustiť a byť opäť
priateľom? …………………………………………………………………………………………………………
Áno a tak to chce aj Pán Ježiš.
Záver: Máme druhým odpúšťať.
1. Úloha pre Teba: Dnes sme sa rozprávali o odpustení. O tom sa hovorí aj
v modlitbe, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Poznáš ju dobre? Vyčiarkni riadky, ktoré
do modlitby nepatria a ostatné usporiadaj v správnom poradí!
KTORÝ SI NA NEBESIACH,
OTČE NÁŠ,
A NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA,
AKO AJ M Y SA HNEVÁME NA NAŠICH VINNÍKOV,
BUĎ VÔĽA TVOJA AKO V NEBI, TAK I NA ZEMI,
AKO I MY ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNÍKOM,
POSVÄŤ SA MENO TVOJE,
AKO I MY TRESTÁME NAŠICH VINNÍKOV,
PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE,
A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY,
ALE ZBAV NÁS ZLÉHO,
AJ KEĎ MY NEODPÚŠŤAME NAŠIM VINNÍKOM,
CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES,
AMEN.

2. Úloha pre Teba: Podľa príbehu evanjelia vymysli a doplň výpovede
jednotlivých postáv v komixe.
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