En tegneserie af N. E. Steffensen

Om at tilgive….

Og Peter spurgte
Jesus: Hvor ofte
skal jeg tilgive
min næste, når
Peterhan
spurgte
engang
forsynder
sig
Jesus:
"Hvor
mod
mig.ofte
Er 7skal
jeg tilgive
medmengangemit
nok?
neske, når han bliver
ved med at gøre mig
ondt. Er 7 gange nok?"

»Nej,« sagde Jesus.
»ikke 7
gange, men 70 gange
7.« Og for at vise
hvad han mente,
fortalte Jesus ham
en historie.

Kongen kaldte straks på forvalteren og bad ham betale, hvad han
skyldte kongen.

En konge ville gøre regnskabet op med sine tjenere.
Kongen opdagede da, at en af hans forvaltere skyldte
ham flere millioner kroner

Da forvalteren ikke var i stand til at betale den store
gæld tilbage, bestemte kongen, at både han selv, hans kone
og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges, så gælden
kunne blive betalt.

Straks, da forvalteren kom ud fra
kongen, traf han en
af sine arbejdskammerater, som skyldte ham 100 kr.

Forvalteren greb ham i kraven, kastede ham til jorden og forlangte, at han
straks skulle betale ham de 100 kr.
»Hav tålmodighed med mig,« bønfaldt
manden, »så skal jeg nok betale dig,
når jeg får penge.«

Men forvalteren havde ingen medlidenhed.
Han lod sin arbejdskammerat kaste i fængsel. Så kunne han sidde der, indtil hans
familie betalte alt, hvad han skyldte.

Da nu kongens tjenere så, hvad der gik for sig,
blev de meget bedrøvede. De gik så til kongen og
fortalte ham, hvad der var sket.
Da lod kongen den ubarmhjertige forvalter kalde
til sig og sagde til ham:

»Du er et ukærligt menneske. Her eftergav jeg
dig en milliongæld. fordi du bad mig om det. burde du så ikke også være kærlig over for din arbejdskammerat, ligesom jeg er kærlig over for
dig, så du eftergav ham den lille smule, han skyldte dig?« Og kongen blev vred og lod forvalteren
fængsle, indtil hele hans gæld var betalt.

”Således vil min himmelske far også gøre mod jer”, sluttede Jesus sin historie, ”hvis I er ukærlige og onde mod jeres medmennesker.” Mt. 18
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