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Pán Ježíš vypráví příběh. Byl jednou jeden král a ten se chtěl podívat, kolik mu kdo dluží peněz. 
Zjistil, že jeden služebník mu dluží strašně moc, tolik, že to nebude moci ani zaplatit. Nedokáže na 
to vydělat. (To by mě zajímalo, co si asi ten služebník za ty peníze nakoupil, nebo co s nimi udělal?)
Zavolal si ho tedy k sobě a řekl mu: "Dlužíš mi strašně moc peněz, služebníku. Vím, že je 
nedokážeš zaplatit. Budu tě tedy muset prodat do otroctví i s tvou ženou a dětmi, abych ty peníze 
dostal zpátky." (Tak se to za Ježíšovích dob dělalo v jiných národech.)
Ale služebník před ním poklekl a začal prosit: "Počkej  ještě chvíli, všechno ti zaplatím. Neprodávej
nás do otroctví. Chudák moje žena a děti."
A pan král se nad ním smiloval: "Dobrá. Vím, že nejsi schopen mi peníze vrátit, ale já ti ten dluh 
celý odpustím."
Služebník králi moc poděkoval a odešel. 

Venku před palácem potkal svého kamaráda. A vzpomněl si, že mu také něco dluží:" Ahoj 
kamaráde, tak co, už mi konečně zaplatíš tu stovku, co mi dlužíš?!"
Ale kamarád byl ještě chudší a tak neměl na zaplacení: "Prosím tě, počkej ještě chvíli. Zítra ti 
přinesu dvacet a příští týden dalších dvacet. Jen co na to vydělám."
Ale služebník s ním neměl slitování. Začal křičet:" Tak ty mi to nevrátíš?! No to bych se na to 
podíval. Haló, stráže, do vězení s ním. Nechce mi zaplatit dluhy!"

To, co se tu odehrávalo, viděl naštěstí jiný králův služebník a běžel honem za panem králem: "Pane 
králi, pane králi, představte si, že ten služebník, na kterého jste byl tak hodný a odpustil mu dluhy, 
dal teď vsadit do vězení svého kamaráda, protože mu nemohl zaplatit."

Pan král se hrozně naštval (ani se mu nedivím) a nechal zatknout toho nemilosrdného služebníka a 
také ho dal vsadit do vězení, dokud dluh nezaplatí.

Co nám tím chtěl Pán Ježíš říci? Kdo je král, kdo služebník a kdo kamarád?
Pán Ježíš nám říká, že máme druhým odpouštět, i kamarádům, i sourozencům, rodičům i učitelům i 
dalším, smaozřejmě. Všechno. Protože i nám Pán Bůh odpustil. 

Původně byl text obohacen obrázky.   Klára M.


