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Misére menet eszembe jutott az egyik fiú az 

osztályból, akivel néhány napja összevesztünk,

és azóta nem beszéltünk egymással.

Arra gondoltam, megkeresem és bocsánatot kérek 

tőle, de ez nem volt könnyű. Ő nem akart velem 

beszélni, én pedig szégyelltem odamenni hozzá. 

Ezért, mindig új kifogásokat találtam, hogy ne 

kelljen vele találkoznom. 

Beszéltem az egyik társammal, aki szintén éli az 

Élet Igéjét. Megértettem, hogy nekem kell 

megtennem az első lépést. 

Következő nap megkerestem ezt a fiút és 

bocsánatot kértem tőle. 

A MEGBOCSÁTÁS 
ÖRÖME

Sziasztok, Airton vagyok. 
Brazília egyik nagy városából  
jövök és a megbocsátásról  
szeretnék mesélni egy rövid  

tapasztalatot.

„Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem 
áldozatot.” (Mt 9,13)1
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Tettekben
Szeretnék BOCSÁNATOT KÉRNI…

Szeretnék MEGBOCSÁTANI…

MEGLÁTOD, MICSODA ÖRÖM TÖLT MAJD EL, AMIKOR KITÖRÖLHETED A NEVEKET.

Bevallom, mindig újra  
meglep, amikor  

megtapasztalom, hogy az  
evangélium „működik”!

Irgalmasság „Misericordia” (a latin Misèreo 
= megszánni és Cor = szív szóból származik): 
Az az érzés, amikor mások nyomorúsága 
megérinti a szívünket.

Először egy kicsit megijedt, 
de aztán nagyon megörült 
nekem. Én is boldog voltam,
és ebben a teljes örömben 
vettem magamhoz Jézust a 
szentmisén.

TUDJUNK 
MEGBOCSÁTANI!

Olyan szeretettel szeretni, 
ami:
– segít, hogy új szemmel 
nézzük azokat, akikkel 
mindennap együtt vagyunk a 
családban, az iskolában, a 
sportpályán, elfelejtve a 
hibáikat, tökéletlenségeiket; 

– segít, hogy ne ítéljünk, és 
megbocsássunk azért, amit 
ellenünk tesznek.

Memória kártya
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„Legyetek hát irgalmasok – magyarázza Jézus –,
amint Atyátok is irgalmas”: ebben áll a tökéletesség.

Miért kéri Isten tőlünk az irgalmasságot? 

Mert szeretné, ha olyanok lennénk, mint ő. 
Hasonlítanunk kell hozzá, ahogy egy gyermek hasonlít 
az apjára és az anyjára. Jézus ma is erre hív 
mindannyiunkat: „Menjetek, és tanuljátok meg…”.

De kihez menjünk? Ki tanítja meg nekünk, 
mit jelent irgalmasnak lenni?

Jézusra kell figyelnünk, aki az Atya teljes 
szeretetének a kinyilatkoztatása. 

Irgalmasságot akarok…” 
Mit jelent ez? 

Jézus azt szeretné mondani, hogy a szeretet a 
legfőbb érték, amely értelmet ad minden másnak.

Isten számára a felebarát iránti konkrét szeretet a 
legkedvesebb. Ennek a szeretetnek a csúcsa pedig 
az irgalom!

Mi segít majd ebben a hónapban, hogy 
emlékezzünk erre?
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