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A SZERETET… ÚJRA ÉS ÚJRA MEGBOCSÁT.

TEENS4UNITY KÖNYVJELZŐK

Ez a könyvjelző segíteni fog, hogy éld az 
Élet Igéjét a hónap folyamán
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BRAZÍLIÁBÓL
g nap édesanyám 
összehívott minket, a 
három lányát, hogy 
elmondja, arra készül, 
hogy hazaköltözzön a 
szüleihez. Édesapánk 
ivott, és részegen 
gyakran bántalmazta 
őt.

Választanunk kellett, 
kivel maradunk. Mivel mi 
nem vettünk észre 
semmit, nagyon 
megdöbbentünk. A 
következő napokban 
azonban látva, hogy az 
alkohol mennyire 
megváltoztatja aput 
félni kezdtem és anyuval  
tartottam.

E Mikor édesapám megígérte, hogy abbahagyja az 
ivást, hazatértünk, de elhatározása, nem tartott 
sokáig,  egyre erőszakosabb lett. 

Újévkor kidobott minket a házból, s hogy legyen hol 
aludnunk, be kellett törnünk a nagymamánk házába, 
aki nyaralni volt és nem hagyott itt kulcsot. Isten 
tényleg velünk van? – kérdeztem ekkor magamban. 
Megértettem, hogy meg kell neki bocsátanom és meg 
kell próbálnom szeretni őt. Tudtam, hogy az alkohol 
akár apu halálát is okozhatja, aggódtam az 
egészségéért, és megpróbáltam meggyőzni őt, hogy 
menjen el elvonókúrára a klinikára. 

Az elején azt mondta, hogy nincs szüksége 
kúrákra, de később egy pap meggyőzte őt, és 
megértette, hogy tényleg segítségre szorul.
A legrosszabbtól tartottunk, de sikerült neki. Apu 
néhány éve már nem iszik és a családunkba visszatért 
a béke és a harmónia, amire annyira vágytunk.

A MEGBOCSÁTÁS 
MINDIG

GYŐZ!

Gondoljuk újra át, van-e valaki, 

akinek meg kell még bocsátanunk!

sten, mint minden apa és anya, mivel szereti gyermekeit, 
megbocsát nekik, megajándékozza őket bizalmával, elrejti 
hibáikat, és fáradhatatlanul bátorítja őket. 
Isten, mivel apa és anya, nem elégszik meg azzal, hogy szereti 
gyermekeit és megbocsát nekik. Az a vágya, hogy ők is 
testvérként tekintsenek egymásra, egyetértsenek, szeressék 
egymást. Az egyetemes testvériség tehát Istennek az 
emberiségről alkotott nagy terve.
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megbocsátás igen nagy bátorság megnyilvánulása, igazi 
szeretet, a leghitelesebb szeretet, mert érdek nélküli. „Ha csupán 
azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok?” – 
mondja Jézus. – Ezt mindenki meg tudja tenni. „Szeressétek 
ellenségeiteket!”
A kölcsönös szeretet szinte szövetséget kér tőlünk: legyünk 
mindig készek megbocsátani egymásnak! Csak így járulhatunk 
hozzá az egyetemes testvériség létrejöttéhez. 

LEGYÜNK

MINDIG

KÉSZEK

MEGBOCSÁTANI

megbocsátás szükséges feltétele annak, hogy nekünk is 
megbocsássanak. Isten olyan mértékben hallgat meg és 
bocsájt meg nekünk, ahogy ezt mi is tesszük másokkal. 
Át kell kutatnunk szívünk legrejtettebb zugait, hogy kiűzzük 
belőle az egyszerű közömbösséget, a jóakarat hiányát, 
bármiféle fölényes magatartást, a felületességet bárki 
irányában, akivel csak találkozunk.
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MEGBOCSÁTANI

ekintsünk minden reggel új szemmel arra, 
akivel találkozunk a családban, az iskolában, a 
munkahelyünkön, az üzletben! Legyünk készen arra, hogy ne 
azt nézzük, ami nem tetszik a viselkedésükben, hogy ne 
ítélkezzünk, hogy bizalomban részesítsünk másokat; hogy 
mindig reméljünk, mindig higgyünk! 
Ezzel a teljes amnesztiával, ezzel az egyetemes 
megbocsátással a szívünkben közeledjünk mindenkihez! 

TEKINTSÜNK

MINDIG

ÚJ SZEMMEL

MINDENKIRE

Chiara Lubich egy válaszából - Adaptáció Centro Gen 3
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„BOCSÁSS MEG A MÁSIK EMBERNEK, HA 
VÉTETT, IMÁDKOZZ, S NEKED IS 
MEGBOCSÁTJÁK VÉTKED.” (Sir 28,2) 


