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+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből  

Nem mondom, hogy hétszer bocsáss meg, hanem hetvenszer hétszer.  

Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: ,,Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 

hétszer?'' Jézus így felelt: ,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni 

szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy 

adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes 

irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és 

találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdrehullott 

előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. 

Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hivatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor 

kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem 

rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta 

szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.''  

Ezek az evangélium igéi..  



1. Lectio – olvasás 

1.1. Biblikus vonal 

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 
21  To,te proselqw.n o` Pe,troj ei=pen auvtw/|( Ku,rie( posa,kij 
a`marth,sei eivj evme. o` avdelfo,j mou kai. avfh,sw auvtw/|; e[wj èpta,kij; 

Akkor odamenve Péter mondta neki: „Uram, ha vétkezni fog 

ellenem a testvérem, hányszor fogok megbocsátani neki (kell 

megbocsátanom)? El egészen addig, hogy még hétszer is?” 

 

 22  le,gei auvtw/| ò VIhsou/j( Ouv le,gw soi e[wj èpta,kij avlla. e[wj 
e`bdomhkonta,kij èpta,. 

Mondja neki Jézus: „Nem mondom neked, hogy el egészen 

addig, hogy még hétszer is, hanem (egészen addig, hogy) még 

hetvenszer hétszer is.  

 

 23  Dia. tou/to ẁmoiw,qh h` basilei,a tw/n ouvranw/n avnqrw,pw| basilei/( 
o]j hvqe,lhsen suna/rai lo,gon meta. tw/n dou,lwn auvtou/. 

Ezért a mennyek országa hasonlít a király emberhez, aki el akart 

számolni rabszolgáival. 

 

 24  avrxame,nou de. auvtou/ sunai,rein proshne,cqh auvtw/| ei-j ovfeile,thj 
muri,wn tala,ntwn. 

Amikor pedig elkezdte a számadást, elővezettetett egy neki 

tízezer talentummal adós (rabszolga). 

 

 25  mh. e;contoj de. auvtou/ avpodou/nai evke,leusen auvto.n o` ku,rioj 
praqh/nai kai. th.n gunai/ka kai. ta. te,kna kai. pa,nta o[sa e;cei( kai. 
avpodoqh/nai. 

Ő pedig (mivel) nem tudta a tartozást megadni, az úr 

megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét és a gyermekeit 

és mindenét, amije van, hogy adja meg tartozását. 

 

 26  pesw.n ou=n o` dou/loj proseku,nei auvtw/| le,gwn( Makroqu,mhson 
evpV evmoi,( kai. pa,nta avpodw,sw soi. 

A rabszolga tehát földre vetve magát hódolt neki mondva: 

„Legyél nagyon türelmes irántam, és minden tartozást meg 

fogok adni neked!” 

 

 27  splagcnisqei.j de. o` ku,rioj tou/ dou,lou evkei,nou avpe,lusen auvto,n 
kai. to. da,neion avfh/ken auvtw/|. 

Annak a rabszolgának az ura pedig zsigereiben megrendülve, 

szabadon bocsátotta őt, és elengedte neki a tartozást. 

 

 28  evxelqw.n de. o` dou/loj evkei/noj eu-ren e[na tw/n sundou,lwn auvtou/( 
o]j w;feilen auvtw/| e`kato.n dhna,ria( kai. krath,saj auvto.n e;pnigen 
le,gwn( VApo,doj ei; ti ovfei,leij. 

Kimenve pedig az a rabszolga rátalált rabszolgatársai közül 

egyre, aki neki száz dénárral tartozott, és megragadva őt elkezdte 

fojtogatni mondva: „Add vissza a tartozást, amivel tartozol.” 

 



29  pesw.n ou=n o` su,ndouloj auvtou/ pareka,lei auvto.n le,gwn( 
Makroqu,mhson evpV evmoi,( kai. avpodw,sw soi. 

A rabszolgatársa tehát földre vetve magát kérte őt mondva: 

„Légy nagyon türelmes irántam, és meg fogom adni neked a 

tartozást!” 

 

 30  ò de. ouvk h;qelen avlla. avpelqw.n e;balen auvto.n eivj fulakh.n e[wj 
avpodw/| to. ovfeilo,menon. 

Az pedig nem akarta, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg 

vissza nem fizeti a tartozást. 

 

 31  ivdo,ntej ou=n oi ̀ su,ndouloi auvtou/ ta. geno,mena evluph,qhsan 
sfo,dra kai. evlqo,ntej diesa,fhsan tw/| kuri,w| e`autw/n pa,nta ta. 
geno,mena. 

Látva tehát a rabszolgatársai a történteket, nagyon 

elszomorodtak, és elmenve megjelentették az uruknak mindazt, 

ami történt. 

 

 32  to,te proskalesa,menoj auvto.n o` ku,rioj auvtou/ le,gei auvtw/|( Dou/le 
ponhre,( pa/san th.n ovfeilh.n evkei,nhn avfh/ka, soi( evpei. pareka,lesa,j 
me\ 

Akkor az ura magához hívva őt, mondja neki: „Gonosz 

rabszolga, azt az összes tartozásodat elengedtem neked, mert 

kértél engem: 

 

 33  ouvk e;dei kai. se. evleh/sai to.n su,ndoulo,n sou( w`j kavgw. se. 
hvle,hsa; 

Nem kellett volna, hogy te is megkönyörülj rabszolgatársadon, 

ahogy én is megkönyörültem rajtad?” 

 

 34  kai. ovrgisqei.j o` ku,rioj auvtou/ pare,dwken auvto.n toi/j 
basanistai/j e[wj ou- avpodw/| pa/n to. ovfeilo,menon. 

És haragra lobbanva az ura, átadta őt a börtönőröknek, amíg 

vissza nem fizeti mindazt, amivel tartozik. 

 

 35  Ou[twj kai. ò path,r mou ò ouvra,nioj poih,sei ùmi/n( eva.n mh. avfh/te 
e[kastoj tw/| avdelfw/| auvtou/ avpo. tw/n kardiw/n u`mw/n. 

Így fog tenni veletek is a mennyei Atyám, ha mindegyikőtök meg 

nem bocsát szívéből a testvérének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Szöveg behatárolása 
A szakasz a Máté-evangélium 18. fejezetén belül található: Jézus 

egyházi beszédének záró része (Mt 18,21-35), amelyben Péter 

kérdésére (Mt 18,21) Jézus a szívtelen szolgáról szóló példázattal 

válaszol (Mt 18,22-35). 

 

1.1.4. Kontextuális – kánoni elemzés 

1. Párhuzamok Máté evangéliumán belül 

5,7 “Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is 

irgalmaznak.” 

5,25-26 “Ellenfeleddel szemben légy békülékeny idejében, 

amikor még az úton vagy vele, nehogy átadjon ellenfeled a 

bírónak, a bíró pedig a poroszlónak, és börtönbe kerülj. 

Bizony mondom neked, nem szabadulsz ki, amíg az utolsó 

fillért is meg nem fizeted.” 

6,12 “s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is 

megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.” 

6,14-15 “Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek 

ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem 

bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg 

bűneiteket.” 

7,2 “Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd 

fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal 

fognak majd nektek is visszamérni.” 

8,29 “Így kiabáltak: „Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért 

jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” 

22,2a “A mennyek országa hasonlít a királyhoz” 

22,7 “A király ennek hallatára haragra lobbant. Elküldte 

csapatait, a gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig 

fölégette.” 

24,49-50 “ezért ütni-verni kezdi a többi szolgát, és együtt 

eszik-iszik a részegekkel; ura egy olyan napon jön meg, 

amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem is sejti.” 

25,19 “Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és 

számadást tartott.” 

 

2. Szinoptikus és jánosi párhuzamok 

Mk 11,25 “Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok 

meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is 

megbocsássa bűneiteket.” 



Lk 7,42 “Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a 

kettőnek. Melyikük szereti most jobban?” 

Lk 12,58-59 “Amikor ellenfeleddel a bíróságra tartasz, 

útközben igyekezzél tőle megszabadulni, nehogy a bíró elé 

hurcoljon, és a bíró átadjon a poroszlónak, a poroszló meg 

börtönbe vessen. Mondom neked, nem szabadulsz ki, míg az 

utolsó fillért is meg nem fizeted.” 

Lk 17,4 “Ha hétszer vétkezik is naponta ellened, és hétszer 

fordul hozzád azzal, hogy »bánom«, bocsáss meg neki.” 

Lk 23,34 “Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, 

hisz nem tudják, mit tesznek.” 

Jn 4,24 “Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben 

és igazságban kell imádniuk.” 

 

3. Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más 

könyveiben) 

Ter 4,24 “Ha Kaint hétszer bosszulják meg, Lámechet 

hetvenhétszer.” 

Róm 13,7 “Adjátok meg mindenkinek, ami jár neki: akinek 

adó, annak az adót, akinek vám, annak a vámot, akinek 

hódolat, annak a hódolatot, akinek tisztelet, annak a 

tiszteletet.” 

Ef 4,32 “Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, 

könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten 

is megbocsátott nektek Krisztusban.” 

Kol 3,13 “Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg 

egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy 

az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg 

egymásnak.” 

1Jn 4,11 “Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk 

is szeretnünk kell egymást.” 

 

1.1.5. Szószerinti értelmezés 
Az evangélista hangsúlyozza, hogy az Egyház belső életében, a testvéri 

közösségben nagyon fontos a megbocsátás, az irgalom gyakorlása. 

Három mozzanatot emel ki ennek kapcsán: 1. A hetvenszer hetes szám 

a teljességet jelképezi, vagyis a megbocsátásnak nincsenek határai: 

mindig meg kell bocsátani. 2. Azért kell irgalmasnak lenni, mert az Úr 

maga is irgalmas, illetve mert ezt kéri a követőitől. 3. A 

megbocsátásban erősödik a testvéri kötelék a közösségen belül: 



megbocsátok, mert Jézusban testvérek vagyunk, s mivel 

megbocsátottam, még inkább testvérek leszünk. 

 

1.1.6. Kulcsszavak elemzése 

avfi,hmi (áfiémi): ’elenged, megbocsát’ (Mt 18,21.27.32.35) 

 A kifejezés gyakran a bűnök, az adósságok elengedését jelenti: 

elsősorban Isten, Jézus az, aki megbocsát, de az Úr ezt kéri a követőitől 

is (Mt 6,12.14-15; 9,2.5-6; 12,31-32; 18,21.27.32.35). Ugyanez a szó 

vonatkozik valaminek, valakinek az otthagyására is (pl. Mt 4,11; 20.22; 

22,22). A megbocsátás ennek fényében azt jelenti, hogy a másik ember 

helytelen tettét hagyom el, „hagyom ott valahol”, s nem az embert. A 

bűn(é)től veszek távolságot, s nem az embertől. 

 

Makroqu,mhson evpV evmoi, (makrothümészon ep emoj): ’legyél nagyon 

türelmes irántam!’ (Mt 18,26.29) 

 A szókapcsolat csak itt található meg a Máté-evangéliumban: 

az első esetben az adós rabszolga fordul így az urához, a második 

alkalommal viszont a másik adós szolga a rabszolgatársához (Mt 

18,26.29). Míg az Úr ennek megfelelően cselekszik (Mt 18,27), addig a 

gonosz szolga nem (Mt 18,30). Az ellentétpár azt nyomatékosítja, hogy 

Isten mindig nagylelkű és türelmes, hiszen ez a szeretet jellemzője 

(1Kor 13,4), amit az embernek is egyre inkább követnie kell. 

 

splagcni,zomai (szplánkhnidzomáj): ’ zsigereiben, beleiben megrendülni 

’ (Mt 18,27) 

A zsigerekben, a belekben érzett fájdalom, megindultság képe 

jelenik meg ebben a szóban, amivel az evangélista érzékelteti a fáradt, 

pásztor nélküli, éhes tömeget, illetve a jerikói vakokat meglátó Jézus 

érzését (Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34). Továbbá ezzel a kifejezéssel írja 

le ebben a példabeszédben a rabszolgáján megkönyörülő úr 

cselekedetének belső indítékát is (Mt 18,27). A szó tehát mindig 

Jézusra, illetve a mennyei Atyára vonatkozik, akinek az irgalmasságát a 

legbensőben való megrendültség, megindultság képével festi meg az 

evangélista. 

 

evlee,w (eleeó): ’ irgalmasságot gyakorol, irgalmat nyer, megkönyörül 

valakin, részvéttel van valaki iránt’ (Mt 18,33) 

A kifejezés Máténál többször Jézusra irányul, akihez mint 

Dávid fiához, mint Úrhoz irgalomért és részvétért kiáltanak: a két vak, 

a kánaáni asszony, egy beteg fiú édesapja, illetve a jerikói vakok (Mt 

9,27; 15,22; 17,15; 20,30-31). Ebben a példabeszédben pedig az Úr a 

saját tettét értelmezi ezzel az igével, és ezt kéri számon a gonosz 



szolgától is (Mt 18,33). Továbbá Jézus a hegyi beszédben boldognak 

nevezi mindazokat, akik irgalmasok, mert Isten nekik is irgalmazni fog 

(Mt 5,7). Vagyis Jézus megnyilvánulásait az irgalom jellemzi, aki ezt kéri 

követőitől is. 

 

kardi,a (kárdiá): ’szív’ (Mt 18,35) 

A szív a Bibliában elsősorban nem az érzések, hanem a 

döntések születésének a színtere. Ahol az ember meghozza a döntését, 

elköteleződését valamilyen tett, illetve valaki mellett (Mt 5,28; 6,21; 9,4; 

12,34; 13,15; 15,8.18-19; 24,48). A szív továbbá kifejezi a teljes 

odaadottságot, szeretetet is, amit Isten az embertől kér (Mt 22,37). A 

szívből való megbocsátás tehát azt jelenti, hogy a döntéseinket és az 

abból fakadó cselekedeteinket a megbocsátás szerint kell rendezni (Mt 

18,35), amit a Mester Szívétől tanulhat meg a tanítvány (Mt 11,29). 

Ennek gyümölcse a megtisztult szív, vagyis amikor az emberi döntés 

és tett egységben és összhangban áll Isten akaratával, aminek jutalma, 

az a boldogság, hogy az ember megláthatja Istent (Mt 5,8). 

 

2. Meditáció – elmélkedés 
2.1.Patrisztikus vonal 
 

2.1.2. Atyák Bibliájából összefoglalás 

Ez a példabeszéd kettő dolgot állít szemünk elé: megbánni 

bűneinket, és megvetni őket, valamint megbocsátani az 

ellenünk vétőknek. Mert az elítélés könnyebbé teszi a 

megbocsátást. Hogyan? Ha én beismerem bűneimet 

(magamat ítélem), úgy könnyebb lesz megbocsátanom, mert 

tudom, hogy nekem is szükségem van irgalomra. Nem 

csupán kimondással, hanem szívből megtenni. Milyen előnyt 

élvezel, ha megbocsátasz? Isten is megbocsát neked, elengedi 

bűnödet. A türelem és az irgalmasság erényére teszel szert. 

Így nyugodtan élhetsz. Miért? Mert aki nem táplál haragot, 

az nem lesz szomorú és levert, hiszen mindezeknek a harag 

a forrásuk. Ha másokat gyűlölünk, magunkat büntetjük, és 

fordítva ugyanúgy igaz, ha szeretünk, az számunkra áldásnak 

forrása. Vétett ellened testvéred? Bocsáss meg neki! Hiszen 

aki testvére ellen vét, Isten ellen vét. Ezért nem te követtél 

el bűnt Istennel szemben. Sőt, te magad dicsőséget szerzel 

ellenséged gyűlöletével szemben türelmeddel. Nézd 

Krisztust! Amikor keresztre feszítették, nem magát sajnálta, 

nem panaszkodott sajgó sebei miatt, hanem hóhéraiért sírt 

és imádkozott értük. Ha így cselekszel, akkor ellenfeledet 

kilököd nyergéből, hiszen arra számít, hogy haraggal 

válaszolsz. Hasonlóképpen ír Szent Pál apostol: „Sőt, ha 

ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ha ezt 

teszed, izzó parazsat raksz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, 

inkább te győzd le a rosszat jóval.” (Róm 12, 20 – 21) 



Vö.: Aranyszájú Szent János, Máté evangéliumhoz 61, 5 

(Crisostomo Giovanni, In Matth. 61, 5) 

 

2.2.Tanítóhivatali vonal 

2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 

ISTEN A SZERETET 

218. Történelme folyamán Izrael fölfedezhette, hogy Istennek 

ahhoz, hogy önmagát kinyilatkoztassa és Izraelt az összes nép közül 

kiválassza, hogy az övé legyen, egyetlen motívuma volt: az ő 

ingyenes szeretete (vö. MTörv 4,37; 7,8; 10,15). Izrael a prófétái 

által megértette, hogy Isten ugyancsak szeretetből megmenti (vö. Iz 

43,1-7), s hűtlenségét és bűneit szüntelenül megbocsátja (vö. Oz 2). 

219. Isten szeretete Izrael iránt hasonlít az atya fia iránti 

szeretetéhez (vö. Oz 11,1). Isten szeretete erősebb, mint az anya 

gyermekei iránti szeretete (vö. Iz 49,14-15). Isten jobban szereti 

népét, mint a vőlegény a menyasszonyát (vö. Iz 62,4-5); ez a szeretet 

le fogja győzni a leggonoszabb hűtlenségeket is (vö. Ez 16; Oz 11); 

el fog menni a legdrágább ajándékig: „Isten úgy szerette a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta érte” (Jn 3,16). 

220. Isten szeretete "örök" (Iz 54,8). „Mert a hegyek is 

megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én 

irgalmasságom nem távozik el tőled” (Iz 54,10). „Örök szeretettel 

szerettelek téged, ezért vontalak magamhoz irgalmasságban” (Jer 

31,3). 

221. Szent János még tovább megy, és azt mondja: „Isten a szeretet” 

(1Jn 4,8.16). Maga Isten léte a Szeretet. Amikor az idők 

teljességében elküldi egyszülött Fiát és a Szeretet Lelkét, Isten 

kinyilatkoztatja a maga legbensőbb titkát (vö. 1Kor 2,7-16; Ef 3,9-

12): ő maga örök szeretetközlés - Atya, Fiú és Szentlélek -, és arra 

rendelt bennünket, hogy ennek legyünk részesei. 

V. „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az 

ellenünk vétkezőknek” 

2838. Ez a kérés csodálkozást vált ki. Ha a mondatnak csak az első 

feléről volna szó – „bocsásd meg a mi vétkeinket” - az Úr 

imádságának első három kérésében bennfoglaltan benne lehetne, 

mert Krisztus áldozata a „bűnök bocsánatára” van. A mondat 

második fele szerint azonban kérésünk csak akkor nyer 

meghallgatást, ha előbb megfelelünk egy követelménynek. 



Kérésünk a jövőre irányul, válaszunknak meg kell előznie; egy szó 

köti össze a kettőt: "miképpen". 

 

„BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET”... 

2839. Merész bizalommal kezdtünk imádkozni a mi Atyánkhoz. 

Kérve Tőle, hogy szenteltessék meg az ő neve, azt kértük, hogy 

egyre inkább megszentelődjünk. Jóllehet magunkra öltöttük a 

keresztségi ruhát, utána is vétkezünk és elfordulunk Istentől. Most 

ebben az új kérésben hozzá fordulunk, mint a tékozló fiú (vö. Lk 

15,11-32), és bűnösnek valljuk magunkat előtte, mint a vámos (vö. 

Lk 18,13). Kérésünk „gyónással” kezdődik, mellyel egyszerre 

valljuk meg nyomorúságunkat és az ő irgalmasságát. Erős a 

reményünk, mert az ő Fiában „van megváltásunk és bűneink 

bocsánata” (Kol 1,14 vö. Ef 1,7). Megbocsátásának hatékony és 

biztos jelét Egyházának szentségeiben találjuk meg (vö. Mt 26,28; 

Jn 20,23). 

2840. Márpedig - és ez félelmetes dolog - az irgalmasság e folyama 

nem tud a szívünkbe hatolni, amíg meg nem bocsátunk azoknak, 

akik minket megbántottak. A szeretet, miként Krisztus Teste is, 

oszthatatlan: nem tudjuk szeretni Istent, akit nem látunk, ha a 

testvért és a nővért, akiket látunk, nem szeretjük (vö. 1Jn 4,20). A 

szívünk, ha megtagadja a megbocsátást fivéreinktől és nővéreinktől, 

bezárul és keménysége áthatolhatatlanná teszi az Atya irgalmas 

szeretete számára; bűneink megvallásában szívünk megnyílik az ő 

kegyelme előtt. 

2841. Ez a kérés oly fontos, hogy az egyetlen, amire az Úr visszatér 

és amit a Hegyi Beszédben részletez (vö. Mt 5,23-34; 6,14-15; Mk 

11,25). A Szövetség misztériumának e főbenjáró követelménye az 

ember számára lehetetlen. „Istennél azonban minden lehetséges” 

(Mt 19,26). 

„...MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK” 

2842. Ez a „miképpen (=miként)” nemcsak itt fordul elő Jézus 

tanításában: „Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok 

tökéletes” (Mt 5,48). „Legyetek irgalmasok, miként a ti Atyátok is 

irgalmas” (Lk 6,36). „Új parancsot adok nektek, szeressétek 

egymást, miként én szerettelek titeket” (Jn 13,34). Az Úr 

parancsának megtartása lehetetlen, ha az isteni példa kívülről 

történő utánzásáról van szó. Itt azonban a mi Istenünk szentségében, 

irgalmasságában és szeretetében eleven és a „szív mélyéből” fakadó 

részesedésről van szó. Egyedül a Lélek, akiből „élünk” (Gal 5,25), 



tud minket olyan érzületűekké tenni, mint amilyen Jézus 

Krisztusban volt (vö. Fil 2,1.5). Így lehetővé válik a megbocsátás 

egysége, „megbocsátván egymásnak, miként Isten is megbocsátott 

nekünk Krisztusban” (Ef 4,32). 

2843. Így megelevenednek az Úr szavai a megbocsátásról, arról a 

szeretetről, mely mindvégig szeret (vö. Jn 13,1). Az irgalmatlan 

szolga példabeszéde, mely megkoronázza az Úr tanítását az egyházi 

közösségről (vö. Mt 18,23-35), e szavakkal végződik: „Ugyanígy 

tesz mennyei Atyám veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát 

teljes szívéből a testvérének”. Ugyanis itt, a „szív mélyében” 

köttetik meg és oldatik föl minden. Nem áll hatalmunkban a bántást 

többé nem érezni és elfelejteni; de a szív, amely fölajánlja magát a 

Szentléleknek, a sebet együttérzéssé alakítja át, és megtisztítja az 

emlékezetet azáltal, hogy a bántást közbenjárássá változtatja. 

2844. A keresztény ima elmegy az ellenségeknek való 

megbocsátásig (vö. Mt 5,43-44). Mesteréhez hasonlóvá téve 

átalakítja a tanítványt. A megbocsátás a keresztény imádság egyik 

csúcspontja; az imádság ajándékát csak az isteni részvéthez hasonló 

szívbe lehet befogadni. A megbocsátás azt is tanúsítja, hogy a 

szeretet a mi világunkban erősebb, mint a bűn. A tegnapi és a mai 

vértanúk ezt a tanúságot teszik Jézus mellett. A megbocsátás az 

Isten gyermekeinek Atyjukkal (vö. II. János Pál pápa: Dives in 

misericordia enciklika, 14.) és az embereknek egymással való 

kiengesztelődésének alapvető föltétele (vö. 2Kor 5,18-21). 

2845. E lényegileg isteni megbocsátásnak nincs sem határa, sem 

mértéke (vö. Mt 18,21-22; Lk 17,3-4). Amikor „bántásokról” van 

szó (Lk 11,4 szerint „bűnökről”, Mt 6,12 szerint „adósságokról”), 

valójában valamennyien adósok vagyunk: „Ne tartozzatok senkinek 

semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek” (Róm 13,8). A 

Szentháromság közössége a forrása és mértéke minden kapcsolat 

igazságának (vö. 1Jn 3,19-24). Az imádságban, elsősorban az 

Eucharisztiában válik ez életté (vö. Mt 5,23-24).  

„Isten nem fogadja el az ellenségeskedő emberek áldozatát, és 

elküldi őket az oltártól, hogy előbb béküljenek ki testvérükkel, hogy 

utána békülékeny kéréseik Istennél is békét találjanak. Isten előtt a 

legnagyobb áldozat a békénk és testvéri egyetértésünk, és az Atya, 

a Fiú és a Szentlélek egységéből egyesült nép.”  (Szent Ciprián: De 

dominica Oratione 23: CCL 3A, 105.) 

 

 

 



 

2.3.Liturgikus vonal 

2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise 

szertartásának szövegeivel 

 

A mai evangélium (Mt 18,21-35) a megbocsátásról szól – Isten 

hozzánk való irgalmas, nagyvonalú megbocsátó jóságát úgy kell 

viszonoznunk, hogy hasonlóképp fordulunk embertársainkhoz 

(„hetvenszer hétszer”). 

A kezdő könyörgés azért imádkozik, hogy megérezzük az Úr 

irgalmas jóságát, hogy egész szívvel tudjuk őt szolgálni. 

Az olvasmány Sirák fia könyvéből olvasható, mely 

deuterokanonikus bölcsességi szöveg. Már itt is megjelenik a 

megbocsátás fontossága, és az evangéliumi szakasszal párhuzamba 

állítható gondolatmenetet mutat be: „aki más emberre konokul 

haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának?”. Arra int, az 

Istennel kötött szövetséget szem előtt tartva nézzük el mi magunk is 

a sértéseket és gyűlölködés nélkül bocsássunk meg az ellenünk 

vétőknek. 

A válaszos zsoltár (Zsolt 102, 1-2.3-4.8 és 10.12-13) Isten irgalmát 

énekli meg. Itt is megjelenik a buzdítás: „ne feledd, hogy hozzád 

milyen jó volt” [az Úr]. Az Úr nem bűneink és gonoszságaink 

szerint fizet vissza nekünk – ezért kell nekünk is így bánnunk 

másokkal, tanítja az evangélium példabeszéde. 

A szentlecke (Róm 14,7-9) azt fejezi ki, hogy Istené vagyunk 

életünkben és halálunkban – ez kiegészíti az evangélium tanítását: 

ha Istené vagyunk mindenestől, éljünk és viselkedjünk hozzá méltó 

módon. 

Az egyetemes könyörgések is a megbocsátást állítják a középpontba. 

Kérik, hogy Krisztus példájára mi is meg tudjunk bocsátani, s az 

irgalom és megbocsátás örömhírét tovább is tudjuk adni. Kérik, 

hogy ne a bosszúállás, a sértődöttség és a viszály uralkodjon 

köztünk, hanem a megbocsátó szeretetteljes irgalom, mely által 

méltóvá válunk Istenhez és az ő irgalmasságához. 

Az áldozás utáni könyörgés a gyümölcsöző szentségi hatásért 

imádkozik: „ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, 

hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor”. 

 

2.3.2. Liturgikus énekek 

 
 

 Gitáros énekek: 
 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Pintér Béla – Mint szarvas hűs folyóvízhez 

https://www.youtube.com/watch?v=nx40TcqN-Ss  

Kotta: 

http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/M/Mint%

20szarvas%20hus%20folyovizhez.htm  

E                 Am6/E              E    

https://www.youtube.com/watch?v=nx40TcqN-Ss
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/M/Mint%20szarvas%20hus%20folyovizhez.htm
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/M/Mint%20szarvas%20hus%20folyovizhez.htm


Mint szarvas hűs folyóvízhez 

                            Am6/E             C#m    

Úgy vágyik lelkem Istenhez 

                      A                 C#m        H    

Ő  megszabadít,  s elveszi minden terhem 

E              Am6/E       E    

Kegyelme újra átkarol 

                         Am6/E                C#m    

Lelkemről minden lánc lehull 

                 A                 C#m        H          E    

Megvígasztal, s az, ami fájt, emlék csupán 

 

 

         A  E/G#  F#m                A  E/G#       H    

Csak Ő  és      én, nem kell más, utána vágyom 

  

          A   E/G#      D                  Hsus4  H    

Jelenlétében csodálom szépségét   

   

 

                                E                           A    

Soha nem leszek többé az, aki voltam rég 

             C#m   H        A                  H    

Mert Ő rámtalált és megfordult a világ 

                    E                             A    

Szívem Érte ég és bármit megtennék 

          C#m  H             E    

Hogy házában maradjak 

 

 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Te erőt adsz 

https://www.youtube.com/watch?v=YKX599YflgU 

Kotta: 

https://sites.google.com/site/puenkoesd2014/home/hanganyagok-

kottak/te-erot-adsz 

Te erőt adsz 

Rolf Løvland: You Raise Me Up 

 

                 | B     | B4           |  B         |   B 

Ha szívem fáj és kétely lakik bennem  

               | B/D     |  Eb         |  F4         |   F 

A csüggedés oly közel jön hozzám  

               | Gm       |  Eb                |  B         |   Eb 

Én várok rád s Te mellém ülsz a csendben  

               | B/F     |  F       |  B         |   B 

Megvigasztalsz a jelenléteddel  

 

                    | Gm       | Eb           |  B/D         |   F/A 

Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem  

                    | Gm       | Eb           |  B/D         |   F/A 

https://www.youtube.com/watch?v=YKX599YflgU
https://sites.google.com/site/puenkoesd2014/home/hanganyagok-kottak/te-erot-adsz
https://sites.google.com/site/puenkoesd2014/home/hanganyagok-kottak/te-erot-adsz


Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el 

                  |  B      | Eb             |  B/A   B/D      |  Eb 

Felemelsz, s tovább viszel az úton  

                    | B/F         |  F                  |  B     |   B 

Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem  

 

 

 

Közjáték:  | C      | C4     |  C     |   C     | C/E     |  F       |  G4       |   G 

                  | Am   |  F       |  C     |   F     | C/G     |  G      |  C          |   C 

 

 

                       | Am         | F            |  C/E         |   G/H 

[: Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem  

                       | Am      | F                          |  C/E         |   G/H 

   Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el 

                     |  C     | F                |  C/G   C/E      |   F 

   Felemelsz, s tovább viszel az úton  

                       | C/G          |  G                  |1.  C     |   C 

   Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem :]        

               |2.  Am   |   F 

                       | C/G         |  G            |  F     |   C   || 

   Ó Jézusom, Királyom, Mesterem. 

 

 

 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Signum - Ne félj, mert megváltottalak 

https://www.youtube.com/watch?v=uuNHcIohz08 

kotta 

http://www.kiskozosseg.hu/files/4_istenhezfordulas.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuNHcIohz08
http://www.kiskozosseg.hu/files/4_istenhezfordulas.pdf


,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Pintér Béla – Homokba írva 

https://www.youtube.com/watch?v=v-fozo2vGGM  

Kotta: http://www.pinterbela.hu/hu/kottak  

 

 

2.4.Pedagógiai vonal leírása:  

2.4.1. Tantörténetek 
 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Megbocsátás 

 

Egy tanítónő a kisdiákok agytekervényeit megmozgató játékot talált 

ki. Arra kérte a nebulókat, hogy egy műanyag tasakban mindenki 

hozzon magával pár darab burgonyát. Annyi burgonyát kellett 

vigyenek a gyerekek, ahány személyt a környezetükből utáltak, és 

azokról kellett a gumókat is elnevezniük. 

Másnap meg is érkeztek a krumplik, volt, aki kettőt hozott, volt, aki 

hármat, de olyan is akadt, aki öttel érkezett. 

A tanítónő ezután arra kérte a diákjait, hogy a következő egy hétben 

mindenhová, még a vécére is vigyék magukkal a krumplis 

zacskóikat. 

Ahogy teltek a napok, a kisdiákok közül már volt, aki sírva fakadt, 

hiszen a napok alatt megromlott krumplikból förtelmes bűz áradt, és 

akinek 5 krumplija volt, annak sokkal nehezebb terhet is kellett 

https://www.youtube.com/watch?v=v-fozo2vGGM
http://www.pinterbela.hu/hu/kottak


cipelnie. Mikor letelt a hét, a gyerekek örültek, hogy a játéknak vége 

lett. 

A tanítónő megkérdezte: „Milyen érzés volt magatokkal cipelni a 

krumplikat?” 

A gyermekek azonnal panaszkodni, siránkozni kezdtek, hiszen 

szörnyű érzés volt azokkal a kellemetlen szagú gumókkal együtt 

élni. 

„Pont ugyan ilyen érzés, mikor a lelketek, szívetek mélyén ott ül a 

düh, a harag és a gyűlölet. Az a láthatatlan, de nyomasztó bűz 

megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg 

tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad 

és könnyű. A megbocsátás képessége a legnagyobb erény, a 

legmagasztosabb emberi tulajdonság. A szeretet a legjobb gyógyír 

mindenre, ezért nem szabad senkire sem haragudni” – mondta a 

nagyszerű pedagógus. 

Forrás: http://filantropikum.com/egy-rendkivul-tanulsagos-mese-a-

megromlott-burgonyarol-amelyet-mindenkinek-ismernie-kell/  

 

 

 

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers 
 

 

 

 

 

 

 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Szabolcska Mihály – Krisztus keresztjén 

Krisztus keresztjén 
Az van felírva, 

Hogy az igazság 
Nem vesz a sírba! 
– Örvendjen, akit 

Bántalom ér; 
Ha lelke tiszta, 

Szíve fehér! 

Krisztus keresztjén 
Az van felírva, 
Hogy a szeretet 

Nem vész a sírba! 
– Mind e világ bár 

Életedre les; 
Csak te bocsáss meg, 

Csak te szeress!… 

Csak te bocsáss meg 
A gyűlölőknek, 

S oszd szét a szíved 
A szenvedőknek! 

– Megmozdult a kő 
Sírja felett… 
Örökkévaló 
A szeretet! 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/ 

http://filantropikum.com/egy-rendkivul-tanulsagos-mese-a-megromlott-burgonyarol-amelyet-mindenkinek-ismernie-kell/
http://filantropikum.com/egy-rendkivul-tanulsagos-mese-a-megromlott-burgonyarol-amelyet-mindenkinek-ismernie-kell/
https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/


 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Túrmezei Erzsébet – Mire van szüksége Jézus tanítványainak? 

 

Tiszta szemre, úgy nézni és úgy látni, 
Ahogyan Isten látja a világot. 

Benne már az új teremtést csodálni, 
Mit igéjével elrejtetten alkot. 

Nyitott szívre: szeretni, átölelni 
Világunk, mint Isten öleli át… 

Mint Ő, mást elfogadni, felemelni… 
Megbocsátani, mint Ő megbocsát. 

Mesterükre! Egyedül Ő adhatja 
a nyitott szemet, szívet, 

alázatot, erőt a szolgálatra… 
s gyümölcsöt teremni csak így lehet. 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/ 

Kép forrása: https://ujember.hu/jezus-szemevel-latni/  

 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Balog Miklós - Dávid 

Nagyobb volt, mint a gőgös Góliát… 
Saulnál is, megnyerve sok csatát. 

De legnagyobb, amikor megbocsát, 
mikor legyőzi saját bosszúját, 
legyőzve ezzel önző önmagát. 

Lelkem, bár hatna ez a példa rád! 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/ 

 

 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Jó tanács – Ismeretlen szerző 

Legyen mindig puha s halk a szavad. 
Neked is fáj, ugye, ha bántanak. 

A kezed is legyen simogató: 
jóságban részesül az, aki jó. 

S ne légy makacs soha, ne légy dacos, 
csúnya gyerek nagyon a haragos. 

Bocsáss meg annak, ki vét ellened, 
s kegyelem önti el kis szívedet. 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/ 

 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/
https://ujember.hu/jezus-szemevel-latni/
https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/
https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/


Ha egy-egy szó – Ismeretlen szerző 

 

Ha egy-egy szó könnyelműen kimondva 
Mint nehéz kő, megüt s szíven talál, 

Gondold meg, hogy nem volt éppen meggondolva 
S talán legjobban fáj annak, aki mondta, 

Mikor lehiggad s magába száll. 

S ha látod buját, néma bánkódását, 
S mint teszi dacossá a büszkeség, 

Csókold meg, minden sértődést feledve, 
Hadd ragyogjon rád újra felhős lelke, 

Mint vész után a szivárványos ég. 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/ 

Kép forrása: http://www.nicelife.hu/tanuljunk/orom/08.php 

 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Gyulai Pál - Tanács 

Kiket szeretsz, s akik szeretnek, 
Ha bántanak, ha megsebeznek, 

Ne haragudj rájuk sokáig! 
De öntsd ki szíved s ha letörléd 
A fájdalom kicsordult könnyét 

Bocsáss meg! Hidd, enyhedre válik! 

Oh egymást hányszor félreértjük, 
Szeretteinket hányszor sértjük, 
Bár szívünk éppen nem akarja. 
Mi is talán vérzünk a sebben, 
Nekünk is fáj még élesebben, 

De büszkeségünk be nem vallja. 

Ne légy hát büszke, légy őszinte, 
Híved legott azzá lesz szinte. 

Oszlik gyanú, megenyhül bánat! 
Oly váratlan jöhet halálunk 

S ha egymástól haraggal válunk, 
A sírnál késő a bocsánat. 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/
http://www.nicelife.hu/tanuljunk/orom/08.php
https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/megbocsatas/


2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó foglalkozások 

 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Megbocsátás 

 

Aranymondás/kulcsige: Ef 4.32b Bocsássatok meg egymásnak, amiként 

Isten is megbocsátott nektek Krisztusban 

Fő üzenet, központi igazság: Megbocsátás 

Üzenet/téma: Alapvető az életünkben a megbocsátás készsége. A 

megbocsátással saját magamon segítek elsősorban, nem a másikon. 

  

1. Átvezetés, dalismétlés: Kulcs (Pintér Béla Feketén fehéren) 

Hangulatkeltő játék: Bocsánatot kérek – játék Játsszanak el a gyerekek 

egy valós történetet arról, amikor megbántják egymást, és 

megsértődnek egymásra! Majd játsszák el azt is, hogyan tud a másik fél 

megbocsátani a másiknak! Könnyű volt bocsánatot kérni? És 

megbocsátani? Voltál-e már olyan helyzetben, hogy mélyen 

megbántottak, és ez sokáig nagyon fájt? 

 

2. Dicsőítés – énektanítás: Homokba írva (Pintér Béla: 

Homokba írva c. album) 

Megmagyarázandó: 'homokba írni', 'vigye a szél', 'esélyt adni' 'elengedni 

a tartozást', 'mást ígért a szív és mást a száj', 'megint tél van', 'szíveden 

ég' 

Megfigyelési feladat: Mit kell tenni, ha megbántottak és ez fáj? Mit kell 

csinálni? 

 

3. Ima 

 

4. Igevers-kincsgyűjtés: Készítsünk előre papírból egy nagyobb 

akácfalevél formát, de úgy, hogy a levelek levehetőek, és 

visszaragaszthatóak legyenek a levélnyélről! A levelekre írjuk fel 

szavanként a mai kulcsigét: Bocsássatok meg – egymásnak – amiként 

– Isten is – megbocsátott – nektek – Krisztusban. Majd „tépjük le” a 

leveleket a Szeret – nem szeret játék mintájára, és közben olvassuk 

össze a ráírt szavakat! Ezután visszaragasztjuk a leveleket, és közben 

újra elmondjuk a ma tanult Igét. Addig játszhatjuk, amíg a bevésődés 

meg nem történik. 

 

5. A bibliai-igazság beültetése, történet felolvasása. 

 

Forrás: http://velunkazisten.hu/book/024_Megbocsatas  

 

 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

Hét szentség tornya 

 

Kellékek: Műanyagpoharak / Joghurtos dobozkák / Toalettpapír 

gurigák (7db); teniszlabda; szembekötő. 

http://velunkazisten.hu/book/024_Megbocsatas


Feladat:  

Osszuk egyenlő számú csapatokra a jelenlévőket. Maximum 7-

re. 

Válasszunk minden csapatból 1-1 vezetőt.  

Létszámtól függően meg is bonthatjuk a feladatot. Az 1. 

játékosnak a vezető utasításaira hallgatva bekötött szemmel kell eljutnia 

(kacskaringós úton) az előre kijelölt helyről a toronyépítő elemért 

(műanyagpohár vagy guriga).  

A 2. játékosnak szintén bekötött szemmel kell az előre kijelölt 

helyre letennie a gurigát. Nála már bonyolódik a feladat: az eddigi 

irányító, most elveszíti hangját. A csapatból két másik fél veszi át a 

szerepét: egyikük a pálya felé fordulva látja a célt és azt mutogatja; 

másikuk háttal áll a pályának és csak a mutogatást igyekszik hangosan 

lefordítani és így vezetni a bekötött szemű 2. játékost.  

Ha a játék túl bonyolultnak mutatkozik, a kétféle irányítási mód 

meg is cserélhető a torony épségének megóvása érdekében. Először 

tehát a nehezebb (2 emberes) irányítás, toronyépítéshez pedig az egy 

emberes irányítás is alkalmazható. 

Az építőelemek sokasodásával a csapatoknak egyre 

óvatosabban és körültekintőbben kell egymásra helyezniük és 

felépíteniük az általuk megálmodott külsejű tornyot. Ehhez össze kell 

dolgozniuk a párhuzamos munkavégzés során. A játékot egymás 

bevárásával is játszhatjuk. 

 

Ha a játékosok indulás előtt megnézik az építőelemek belsejét 

vagy elolvassák az oldalukra írt/ragasztott szöveget, rájöhetnek, hogy 

a hét szentség alapjait fogják szépen, körültekintően egymásra építeni.  

Kérdések a játékhoz:  

 Indulás előtt: 

- Szerinted miért fontos a … - szentsége? (Keresztség-, 

Bérmálás-, Eukarisztia-, Bűnbánat-, Betegek-, Egyházi 

rend-, Házasság-.) 

Letétel előtt: 

- Mit tudsz erről a szentségről? 

Átvétel előtt: 

- Mivel tudnád kiegészíteni a szentségről eddig 

hallottakat? 

 

Azonban a bűn egy pillanat alatt lerombolhatja a felépített 

tornyot, melyet így újra kell építeni. A játék addig folytatódik, amíg 

mindenki ki nem próbálta az egyes szerepeket; illetve, amíg az egyes 

szentségek elleni kizáró okokat vagy vétkeket tudnak sorolni a 

résztvevők. Ekkor: 10 méterről a legtöbbet felsoroló csoport által 

kiválasztott tag dobhat elsőként labdát a toronyra, majd így tovább a 

következő csoporté. Az újabb körökben a távolságok mértéke 

növelhető. 

 

Magyarázat: Krisztus sosem hagyja magára a gyermekeit. Egyháza által 

segítséget ad az életszentségre és a vele való közösségre. Ilyen éltető források 

számunkra a szentségek. Az egyes szentségek elnyerésében is nagy szerepet kap a 

hívő lélek, és a megbocsátás képessége. Pl. Ha tartósan haragszunk és mérget 

érlelünk a lelkünkben házastársunk iránt, megsértjük a szentségi házasságot, 

akárcsak a labda a felépített tornyot. Krisztusra kell alapoznunk az életünket. 

Úgy kell felépítenünk a tornyunkat, hogy az ne inoghasson meg.  



 

Beszélgessünk a játék során szerzett tapasztalatokról! 

 

Kiegészítő játék: nagy csoportlétszám esetén védőket is rendelhetünk 

a toronyhoz – az Egyház tagjainak képviselőiként. Nehezítésképpen az 

ő szemüket is beköthetjük. Nekik külön irányítók segítségével kell 

kivédeniük – az ekkor már nem dobott, hanem gurított labdák 

támadásait. – annak jelképeként, ahogy Egyházunk is igyekszik az 

életszentséget őrizni hívei életében. Beszélgessünk ezek lehetőségeiről 

is! 

 

Készítette: Csonka Laura 

 

 

 

„A” év Évközi 24. Vasárnap templomi feladat 

,,Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18,22) 

 

Bár a nyárnak vége, a magánhangzók csak most tudtak 

szabadságra menni. A Te feladatod az, hogy megfejtsd Jézus és 

Péter apostol beszélgetését. Próbáld meg összeolvasni a 

megmaradt betűket és értelmessé tenni őket az aláhúzott 

magánhangzók behelyettesítésével. 

 

Munkádat Máté evangéliumának 18. fejezetében ellenőrizheted 

le. Sok sikert kívánok!   

 

Abb…n      …z      …dőb…n:     P…t…r       od…m…nt        

J…z…sh…z,     …s m…gk…rd…zt…:   ,, …r…m,      h…        

t…stv…r…m      vétkezik     ell…n…m,   h…nysz…r         k…ll        

m…gb…csát…n…m        n…k…?        T…lán          hétsz…r?'' 

J…z…s     így        f…l…lt:      ,,N…m       m…nd…m,        h…gy       

h…tsz…r,       h…nem h…tv…nsz…r       h…tszer!      …z       …n       

m…nny…i     Aty…m      …s       így     t…sz      v…l…t…k,     h…     

tiszt…    sz…vb…l     m…g     n…m    b…cs…t m…ndegyikt…k    

a        t…stv…r…n…k.''  

 

Szabadságon lévő magánhangzók:    a  á  e  é  i

  o  ő  u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Kérdések az evangéliumhoz 
 Hogyan bocsátok meg másoknak? 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Oratio – imádság 
3.1. A szentmise első könyörgése 
Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene,  

tekints reánk  

és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat,  

hogy egész szívvel szolgáljunk neked.  

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,  

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

3.2. Szerzetes közösségek imája: 
Jézusunk a te életed az irgalom ajándékozása. Lehajolsz, gyógyítasz, 

felemelsz, új életet adsz feltételek nélkül. 

Arra tanítasz, hogy önzetlen, irgalmas szívvel éljünk, elfeledve minden 

tartozást. 

Csodálatos kinccsel, a szabadság kincsével gazdagítasz minket. Add, 

hogy a megkötözöttség helyett a szabadság közvetítője lehessünk, 

amelyből élet fakad. 

 

Boldogasszony Iskolanővérek (SSND) 

 



4. Contemplatio – szemlélődés (fotók) 

 

Robert Couse-Baker: The winds of spring (A tavasz szelei) 

  



5. Condivisio – megosztás 
5.1. Örömhír megfogalmazások 

 

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

- Az Úr felém is nagyon türelmes! Nekem is mindig megbocsát! 

 

6. Actio, operáció – tettekre váltás 
6.1. Tanúságtétel megfogalmazások 
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

- A megbocsátás ott kezdődik, hogy a másikban felfedezem a 

testvéremet. Használjam így a „bocsánat/megbocsátok” 

kifejezéseket! 

-  

 


