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Не кажу табе, што аж сем разоў, але ажно семдзесят сем разоў

Мц 18, 21-35

Пётр падышоў да Езуса і сказаў Яму: Пане, калі мой брат будзе
грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачаць яму? Ці аж
сем разоў? Езус адказвае яму: Не кажу табе, што аж сем разоў, але
ажно семдзесят сем разоў.
Таму Валадарства Нябеснае падобнае да караля, які захацеў разлічыцца са сваімі слугамі. Калі ён пачаў
разлічвацца, прывялі да яго аднаго, які
вінен быў яму дзесяць тысячаў талантаў.
Паколькі той не меў чым заплаціць, то
гаспадар загадаў прадаць яго і жонку, і
дзяцей, і ўсё, што ён меў, і заплаціць. Тады, упаўшы, слуга кланяўся перад ім і казаў: Будзь велікадушны да мяне, і ўсё табе аддам. Гаспадар, злітаваўшыся над
гэтым слугою, адпусціў яго і дараваў яму
доўг. А калі гэты слуга выйшаў, знайшоў
аднаго з сабратоў сваіх, які вінен быў яму
сто дынараў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: Аддай мне, што вінен. Тады сабрат
яго ўпаў да ног ягоных і маліў яго, кажучы: Будзь велікадушны да мяне, і аддам табе. Але той не захацеў, а пайшоў і
пасадзіў яго ў вязніцу, пакуль не аддасць
доўгу.
Сабраты яго, убачыўшы, што здарылася, засмуціліся і, прыйшоўшы,
расказалі гаспадару свайму ўсё, што cталася. Тады гаспадар ягоны
паклікаў яго і сказаў: Нягодны слуга! Увесь твой доўг я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне; ці ж не належала і табе змілавацца
над сабратам тваім, як і я змілаваўся над табою? I, разгневаўшыся,
гаспадар ягоны аддаў яго мучыцелям, пакуль не верне яму ўсяго
доўгу. Так і Айцец Мой Нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад
сэрца вашага не даруе брату свайму.

Гэта слова Пана.

Па дарозе Езус размаўляе са сваімі вучнямі.
Паглядзі на малюнкі і знайдзі 10 адрозненняў.

Памаліся словамі гэтай малітвы за сваіх сяброў.
МАЛІТВА
Езу, Ты заўсёды быў чулы з малымі дзецьмі, калі сустракаў іх на зямлі. Езу, давяраю Табе маіх сяброў і
сябровак. Атулі іх сваёй апекай, барані ад злога. Дзякую Табе, Пане, што ты заўсёды прабачаеш мяне, калі я
каюся і шкадую. Навучы, як Ты, прабачаць усім тым, хто крыўдзіць мяне. Амэн.

