
2007. február                                                                                                                         IV. évfolyam 6. szám 
Megbocsátás 

Lekció: Máté 18,21-35. 
Textus: „…és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…” (Máté 
6,12.) 

A Miatyánk kérései közül az ötödikhez érkeztünk, mely a megbocsátás gondolatát állítja 
figyelmünk homlokterébe. Alapvető fontosságú kérdés ez mindannyiunk számára. Emberi életünk 
minősége függ attól, hogy milyen választ adunk arra a kérdésre: KÉPESEK VAGYUNK-E 
MEGBOCSÁTANI? 

1. Miért fontos ezt a kérdést átgondolni? 
Egyfelől mindannyiunkat érnek sérelmek, bántások, támadások, másfelől mi magunk is - akarva vagy 
akaratlanul – megbántunk, megsértünk másokat. Vagyis sebeket kapunk és mi magunk is okozunk mások 
életében. A mindennapi életünkre sajnálatos módon jellemző ez az adok-kapok helyzet. 
A kérdés az, hogyan kezeljük ezt az áldatlan állapotot. Egyáltalán kezeljük-e, vagy hagyjuk lappangani, 
fertőződni ilyen jellegű sebeinket? Nos, mai igénk egyértelmű választ ad erre a kérdésre, a gyógyír 
ezeknek a sérelmeknek a kezelésére a MEGBOCSÁTÁS!  

2. Miért kívánja tőlünk Urunk az őszinte megbocsátást? 
Először is azért, mert mi magunk is bocsánatból élünk, Jézus Krisztus által megszerzett bűnbocsánatból. A 
példázat tanítása szerint fizetésképtelen adós szolgák vagyunk: akiknek mérhetetlenül nagy tartozását 
engedte el az Isten. Ahhoz, hogy az emberi kapcsolatokban a megbocsátás kérdése a helyére kerüljön, át 
kell élni a magunk életében az isteni megbocsátás felszabadító örömét. Átéltük-e már ezt: éreztük-e már a 
magunk csődjét és ezt követően a felmentést? 
Másodszor azért kell a megbocsátást gyakorolni, mert vannak helyzetek, amelyek nem oldhatók meg 
másképp: házasságban, munkahelyen, szülő - gyermek kapcsolatban, tanár – diák viszonylatában. A 
közösségben élés alapkérdése a megbocsátás. A kérdés az számunkra hogyan kezeljük ezeket a 
helyzeteket? Illyés Gyula egyik versében írja:  

„Minden ütésed, átkod / Hiába ellenem. / Szörnyű a fegyverem: /Megbocsátok.” 

Hétköznapi életünk azért olyan feszült és nehéz sokszor, mert az Illyés Gyula féle „szörnyű fegyver” 
hiányzik a kezünkből! Ehelyett „finomabb eszközökkel” harcolunk vélt vagy valós igazunkért: haraggal, 
rágalommal, vádaskodással, visszaütéssel.  
Harmadszor azért kell tudni megbocsátani, mert a példázatból az is kiderül, hogy Isten haragudni is tud. 
Az az Isten, aki bővelkedik a kegyelemben, jogerőre is tudja emelni az ítéletet. A gonosz szolga a 
megtapasztalt adósság-elengedést nem adta tovább a szolgatársa felé. Hogyan kérjük a Miatyánkban a 
bűnbocsánatot: „bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” Azt 
gondolom egyértelmű az összefüggés a mi emberi kapcsolataink rendezése és az Isten előtti helyzetünk 
között. A mi megbocsátásunk nélkül, nem lehet kegyelemből élni.  

3. Végezetül lássuk meg azt is, hogyan kell ennek a megbocsátásnak megvalósulnia az életünkben? 
Ennek a kérdésnek a kapcsán Péter dilemmája és a ráadott jézusi válasz az irányadó számunkra. Péter azt 
kérdezi Jézustól, hányszor kell felebarátomnak megbocsátani – elég hétszer? Az írásmagyarázók szerint 
Péter kérdése mögött az húzódik meg, hogy a korabeli zsidó felfogás szerint háromszor kell 
megbocsátania annak, aki ellen vétkeztek. Negyedszer már a törvény nem kötelezett erre senkit. Péter több 
mint a duplájára teszi a mércét. Talán azt gondolta: Jézus így biztosan elégedett lesz.  
Azt látjuk Jézus válaszban, hogy nem tartja sem túlzónak, sem alacsonynak. Maga a kérdésfeltevés 
helytelen. Ugyanis amikor Jézus így válaszol, hogy hetvenszer hétszer is meg kell bocsátani, akkor Jézus 
nem számszerűsíteni akarja a megbocsátást, hanem sokkal inkább arra utal, hogy a megbocsátás kérdése 
nem mennyiségi, hanem lelkületi kérdés!  
A Miatyánknak a naponkénti imádkozásakor az ötödik kérés mindig emlékeztessen arra a jézusi lelkületre, 
mely még a kereszten is tudott az ellene vétkezőknek megbocsátani! 
                 Pál Ferenc lelkipásztor 
 



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt Szülők! 
 

      A Református Gimnázium tantestülete nevében tisztelettel  
      és szeretettel  köszöntöm a családokat. 
  

A 2006/2007. tanév első félévét megfelelő átlagteljesítménnyel, de tanulók és osztályok között jelentős 
eltérésekkel zártuk le. Kérem, tanulmányozzák át a hátoldalon mellékelt összesítő táblázatot és vonják 
le belőle a megfelelő következtetéseket. 
Örülünk annak, hogy tanítványaink többsége a tőlük elvárható szinten teljesíti feladatait és annak is, 
hogy vannak, akik vállalnak plusz munkát és felkészülnek és elindulnak különböző versenyeken. 
Tanár és diák közös erőfeszítése most sem maradt el. Erről a szintén mellékelt összesítés tanúskodik. 
Nem hallgathatjuk el azonban, hogy a tanulók egy része akaraterő, kitartás és megfelelő munkamorál 
híján igen alacsony szinten végzi mindennapi munkáját. Rendszerint közülük kerülnek ki a sokat  - 
olykor igazolatlanul -  hiányzók és az iskolai, egyházi feladatok elől elmenekülők, távolmaradók. Több 
esetben sajnos szülői segítséggel teszik ezt. Kevesen vannak, de erőteljesen zavarják a tanórai munkát 
és bomlasztják az osztályközösséget.  
Egyre nagyobb gondot okoznak azok a kedvezőtlen hatások, amelyek a külső környezetből érik a 
tanulókat. Szeretnénk segíteni a szülőknek a problémák felismerésében és gyermekeik megmentésében 
e hatásoktól. Ezért a Szülői Munkaközösség javaslatára, szakemberek bevonásával  előadássorozatot 
szervezünk a legégetőbb  témákról. Az első alkalomra március 3-án (szombat) kerül sor. Ekkor két 
előadás hangzik el, amelyek címe: 
„Hogyan érthetjük jobban tizenéves gyermekeinket?”, illetve „Mi vezeti a diákokat arra, hogy a 
drogokat kipróbálják?” Részletes tájékoztatást minden Szülőnek küldünk. 
Szeretettel  hívunk és várunk mindenkit erre és az ezt követő további az alkalmakra. 
Számítunk támogató együttműködésükre. 
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                                                                                                                                igazgató 
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Versenyeredmények:   
                           

Eredmény Református Iskolák 
Versenyei Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 

Országos 
Ref. Iskolák 
Sakkversenye Csepeli Balázs 9.a Sárosi Zoltán 2. 

Ref. Iskolák 
Sakkversenye Fiú - csapat 9.a Sárosi Zoltán 1. 

Jane Haining 
Angolverseny Földesi Dalma 8.b Kovács Rita 3. 

Ref. Iskolák 
Röplabdaversenye Lány - csapat 8-12. Dunszt István, Dunszt 

Orsolya 1. 

Ref. Iskolák 
Röplabdaversenye Bárdi Enikő 12.b Dunszt Orsolya legjobb ütő 

 
 


