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MEGBOCSÁTÁS

 apa két fiáról (LK 15,11-32)

Példabeszéd az apa két fiáról

(LK 15,11-32)

11Azután így szólt: „Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabb azt mondta apjának: Apám! Add ki

nekem az  örökség  rám eső  részét!  Erre  szétosztotta  köztük  vagyonát.  13Nem sokkal  ezután  a

fiatalabb  fiú  összeszedte  mindenét,  elment  egy  távoli  országba,  és  ott  léha  élettel  eltékozolta

vagyonát. 14Miután mindent elpazarolt, nagy éhínség támadt azon a vidéken, és nélkülözni kezdett.

15Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a disznókat.

16Szeretett volna jóllakni a disznók eledelével, de abból sem adtak neki. 17Ekkor magába szállt, és

azt  mondta:  Apámnak  hány  bérese  bővelkedik  kenyérben,  én  meg  itt  éhen  halok.  18Fölkelek,

elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened. 19 Már nem

vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be engem! 20Föl is kerekedett,

és elment apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába

borult és megcsókolta.

21A fiú így szólt hozzá: Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened, már nem vagyok méltó arra,

hogy fiadnak nevezz. 22Az apa azonban ezt mondta szolgáinak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát

és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. 23Azután hozzátok elő a hizlalt borjút,

vágjátok le, együnk és vigadjunk, 24mert ez a fiam meghalt és föltámadt, elveszett és megtaláltatott.

Aztán elkezdtek vigadozni. 25Az idősebbik fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazatérőben a házhoz

közeledett, meghallotta a zeneszót és táncot. 26Odahívott egyet a szolgák közül és megkérdezte,

hogy mi történt. 27Az így válaszolt neki: Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, mivel

egészségben kapta őt vissza. 28Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és

kérlelte. 29Ő azonban ezt mondta apjának: Lásd, hány esztendeje szolgálok neked, soha meg nem

szegtem parancsodat, mégsem adtál nekem soha egy kecskét sem, hogy mulathassak a barátaimmal.

30De amikor megjött ez a te fiad, aki vagyonodat parázna nőkre költötte, levágattad neki hizlalt

borjút.  31Ő azonban azt mondta neki:  Fiam! te mindig velem vagy,  és mindenem a tiéd.  32De

vigadozni és örvendezni kellett, mert ez öcséd meghalt és föltámadt, elveszett és megtaláltatott.” 



Egzegézis

Napjainkban  a  megbocsátás  gyakorlását  elhanyagoljuk.  Akit  megbántunk,  vagy  aki  megsért

bennünket  azt  inkább  jó  messzire  elkerüljük,  mintsem  megbeszélnénk  a  köztünk  lévő  feszült

viszonyt. Ahogy mi nehezen bocsátunk meg valakinek, épp úgy nehéz kivívni mások bocsánatát is.

A megbocsátás művészetét meg kell tanulnunk az életünk során. 

A választott  szentírási  szakasz kiválóan  rámutat  arra,  hogy az atya  milyen nagy hatalommal;  a

feltétel nélküli megbocsátás hatalmával él fia iránt. Olyan hatalom ez, amelyet csak a Mennyei Atya

és Krisztus tanúsít a bűnösök iránti nagylelkűségében. 

A fiú, aki megsértette atyját csak  sanyarú helyzetének köszönhetően döbben rá tettére és indul el

hazafelé  a  bocsánatkérés  útján.  A fiú  bátorsága ellenére mégis  atyja  teszi  meg az első lépést  a

megbocsátás útján.  Az atya fia  elé  fut  és ezzel  a  gesztussal  eloszlat  fiában minden kétséget  és

félelmet. Az atya tettén felbuzdulva a fiú megvallja bűnét és bocsánatot kér atyjától. Csak az tud

bocsánatot kérni tiszta szívből, aki felismeri és megvallja bűnét. 

Milyen nehéz megtenni az első lépést a bocsánatkérés útján? Merjünk mi is bocsánatot kérni

felebarátainktól! 

A beszélgetős befőtt egy kommunikáció-serkentő játék. 

A kivágott cetliket (11 kérdés) tedd bele egy üvegbe! A fiatalok kihúznak egy

cetlit és a cetlin lévő kérdésre válaszolnak. Minden fiatal két társának még

felteheti a cetlijén lévő kérdést és ők is válaszolnak rá. 

Az üveget tetszés szerint díszítheted, ráírhatod, hogy „beszélgetős befőtt”!



KérdésekKérdések

Mi volt eddig a legboldogabb pillanatod? 

Ha megváltoztatnál valamit magadban, mi lenne az?

Szerinted miben van a legügyesebb?

Hogy képzeled el az életedet 10 év múlva?

Milyen tudást szeretnél magadnak varázsolni? 

Mihez kezdenél 10 millió forinttal? 

Ha egy dolgot megváltoztatnál a világon, mi lenne az?

Mibe vágnál bele, ha biztos lenne, hogy nem tudsz elbukni? 

Milyen nyelven szeretnél beszélni? Miért?

Mi tenné a mai napot még jobbá? 

Hogyan kezeled a konfliktusokat? 

Mi jellemzi ilyenkor a magatartásodat?

TörténetTörténet

A bosszúság ládája A bosszúság ládája 

Egy tanár, minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő hétre, hogy vegyenek egy karton
dobozt és az elkövetkező héten minden egyes személyért aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem
szívlelnek  és  akiknek  nem  tudnak  megbocsátani,  tegyenek  be  a  ládába  egy  barackot,  melyre
tegyenek  egy  címkét  is  az  illető  személy  nevével.
Egy héten keresztül ezt a ládát a hallgatóknak magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonukba, az
autójukba,  az  órákra,  még  éjszaka  is  ágyuk  mellé  kellett  helyezniük  azt.

A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és mindannyian buzgón írták a neveket,
melyek gyermekkoruktól kezdve eszükbe ötlöttek. Ezután, lassan-lassan, amint múltak a napok, a
hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek neveit akikkel naponta találkoztak és úgy
tűnt, megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben... Feltűnt nekik időközben, hogy a láda egyre
súlyosabbá válik. A hét elején beletett barackok kezdtek ragacsos masszává rothadni, elviselhetetlen
bűzt árasztva és a rothadás gyorsan átterjedt a többi barackra is.

Nehéz problémát okozott az is, hogy kötelesek voltak állandóan magukkal hordani ezt, vigyázzanak
arra,  nehogy  az  üzletekben,  az  autóbuszban,  az  étteremben,  találkozón,  ebédlőben,  fürdőben
felejtsék azt, főképp mert minden egyes hallgató neve és lakcíme. valamint a kísérlet témája rá volt
írva a ládára. Ráadásul, a karton doboz is kellett szétbomlani, siralmas állapotba kerülve: nehezen
cipelve súlyos terhét.



Mindannyian  gyorsan  és  világosan megértették  a  leckét,  amit  a  tanár  megpróbált  elmagyarázni
nekik a hét végén, vagyis, annak a ládának a súlya, amit egy héten keresztül magukkal cipeltek,
csupán a magunkkal cipelt lelki nehézség súlyát képviseli, akkor amikor gyűlöletet, irigységet, más
személyek  iránti  megvetést  cipelünk  magunkban.  Gyakran  azt  hisszük,  hogy  kegyelmet
gyakorolunk  másoknak  megbocsátva.  A valóságban  azonban,  ez  a  legnagyobb  szívesség,  amit
önmagunknak  tehetünk!

Mákos krémes süteményMákos krémes sütemény

Hozzávalók egy 19×32 cm-es tepsihez:

A tésztához: A krémhez: A csokimázhoz:

3 tojás 2 dl tej 5 dkg étcsoki

20 dkg porcukor 2 ek liszt 1 ek olaj

0,25 dl tej 1/2 cs vaníliás cukor

5 dkg darált mák 7,5 dkg darált mák

15 dkg liszt 3/4 dl víz

3/4 cs sütőpor  12,5 dkg vaj

15 dkg porcukor

Elkészítés

Tészta:

1.  A  tepsit  kibéleljük  sütőpapírral  és  előmelegítjük  a  sütőt  180  fokra.

2.  A tojásokat  különválasztjuk,  a  sárgájukat  elkeverjük  a  porcukorral  és  a  tejjel  és  jó  habosra

keverjük.  Ha  megvan,  hozzáadjuk  a  mákot,  a  lisztet  és  a  sütőport  és  jól  összekeverjük.

3. A tojásfehérjéket habbá verjük és hozzáadjuk a mákos masszához, a tepsibe öntjük és kb 15-18

percig sütjük. (tűpróba)

Krém:

1. A krémhez a  tejet  a liszttel  és a vaníliás  cukorral  felfőzzük, majd hagyjuk hűlni,  de közben



megkevergetjük  néha,  hogy  be  ne  bőröződjön).  

2. Egy másik lábasba öntjük a vizet és a mákot és azt is felfőzzük (az a jó, ha egy kicsit érezzük,

hogy  pirul,  a  mákból  a  víz  elmegy,  és  morzsalékos  lesz).  Ha  kész,  ezt  is  hűlni  hagyjuk.

3. A puha vajat a porcukorral habosra keverjük és hozzáadjuk a két másik lábas tartalmát és jó

habosra keverjük.

Ha kihűlt a tészta, de tényleg csak akkor, rákenjük ezt a mákos krémet és jól elsimítjuk. Betesszük a

hűtőbe, hogy egy kicsit szilárduljon, majd elővesszük és olvasztott étcsokival fedjük be a tetejét, és 

még visszatesszük a hűtőbe, hogy rádermedjen a csoki.

Angyalkázás

 A csoport minden tagjának a nevét felírjuk egy cetlire. Belehelyezzük ezeket a

cetliket egy dobozba, majd a fiatalok húznak belőle. Ha valaki a saját nevét húzta

ki,  akkor  visszateszi  a  dobozba.  A kihúzott  személynek leszünk az angyalkája,

vagyis figyelünk rá, meglepjük őt kis ajándékkal, gondoskodunk róla az adventi időszakban. 

Kézműveskedés

Ajtódíszek

Terméses-aranyhaj ajtódísz

Szükséges eszközök, alapanyagok:

Koszorúalap

Ragasztópisztoly, patron 

Különböző száraz termések

Angyalhaj

Drót vagy szalag (akasztónak)

A ragasztópisztoly  segítségével  felragasztjuk  a  koszorúalapra  a  terméseket,  angyalhajat.  Drótot

teszünk a hátuljára harapófogót használva, vagy szalagot kötünk rá akasztónak. A koszorúra tetszés

szerint színes szalagból masnit is tehetünk, ha színt akarunk bele vinni.



Kötött ajtódíszek

Szükséges eszközök, alapanyagok:

Koszorúalap

Ragasztópisztoly

Mustársárga kötött sál, melyet már nem használunk

Különböző száraz termések, bogyók (pl. olajfűz bogyója, fehérre

festett szárazvirágok) 

Fehér, aranyozott szalag

Organza szalag akasztónak

Arany gömbdíszek (2 db)

Csillag dísz

Kis arany csillagok

Arany angyalhaj

Szükséges eszközök, alapanyagok:

Koszorúalap

Ragasztópisztoly

Fehér kötött sál

Termések (különböző méretű tobozok, fehér bogyók,

fehérre festett szárazvirágok)

Egész fahéj

Fehér/krém/ezüst színű szalag

A koszorúalapot bevonjuk a sállal,  rávarrjuk. Ezt követően ráragasztjuk a terméseket, díszeket a

koszorúra. A szalagból masnit kötünk és azt is felragasztjuk. A koszorú tetejére helyezünk a kb. 25-

30 cm hosszú organza szalagot, melyet a koszorúra ragasztunk vagy kötünk. A legvégére csomót

kötünk és felakasztjuk az ajtóra.



Játék

Érzés kitalálós

Létszám: 5-10, 10-20

Egy nagy körben leülünk, mindenki kitalál magának egy konkrét érzést (például féltés, aggódás,

irigység, féltékenység, hála, megbocsátás, stb.), amikor ez megvan, kezdődik a játék. Felállhatnak

(teljesen kötetlenül), körbe mehetnek, megállnak annál, akire kíváncsiak, megpróbálják kitalálni az

érzését.  Aztán visszaülnek,  és  mások állnak fel.  Ha már  nagyjából  mindenki  volt  mindenkinél,

akkor vége van a játéknak, szorosabbra vesszük a kört, és megbeszéljük, hogy kinek hogy tetszett,

kinek mennyit sikerült kitalálni, ki mennyire tudta ténylegesen kifejezni az érzését a tekintetével,

stb.


