
Iskola után türelmetlenül vártam, mikor hív, de nem 
jelentkezett! Aztán egyszer csak megszólalt a telefon: „Szia, 
apa vagyok. Ma este sajnos nem érek rá, de holnap reggel, 
ha szeretnéd, elmehetnénk együtt reggelizni”.  
Nem is köszöntem el, csak leraktam a telefont. 
 
Másnap, vasárnap, felajánlottam Jézusnak a fájdalmamat. 
Hirtelen különös erőt éreztem, és képes voltam 
megbocsátani neki. A templomból kifelé menet kivel 
találkozom? Az édesapámmal. Várt, hogy elvigyen reggelizni. 
Nagy örömmel üdvözöltem.  
Meglepetten nézett rám, azt várta, hogy haragszom majd, 
mint ahogy ez máskor is történt. 
 
De ez alkalommal, miután tettem egy lépést, hogy 
megbocsássak neki, nemcsak a sértettségem tűnt el, hanem a 
rosszkedvem is. Teljesen szabadnak éreztem magam, hogy 
szeressem őt. 

Három évvel ezelőtt 
elváltak a szüleim,  akkora azt 
gondoltam, soha többé nem 
bocsátok meg édesapámnak. 
Mélységesen csalódtam 
benne. Ő, aki a példaképem 
volt, elhagyott minket, hogy 
egy másik családja legyen. 
Mégis, legbelül erős 
késztetést éreztem, hogy 
megbocsássak neki. 
Néhány napja felhívott: „Ma 
este elviszlek vacsorázni”. 
Nagyon boldog voltam!  

Így élünk… 
A megbocsátás 
ereje 

Flora 

Ez a mondat, szent Pál apostol 
efezusiakhoz írt  leveléből, az 
ószövetségre utal, amikor az Úr 
megjelent Mózesnek a Sínai hegyen 
és kinyilvánította neki, hogy Ő 
„irgalmas” Isten. 
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„De Isten, aki gazdag az 
irgalmasságban, igen nagy 
szeretetéből, mellyel szeretett 
minket, noha bűneink miatt 
halottak voltunk, Krisztussal 
együtt életre keltett”  
(Ef 2, 4-5) 

Ha így élünk, tanúságot teszünk 
Isten szeretetéről, és akivel 
találkozunk, annak segítünk 
fölfedezni, hogy Isten gazdag az 
irgalomban és iránta is nagy 
szeretettel van. 

TÖREKSZEM 

HOGY MEGBOCSÁSSAK 

ÉS ÚJRAKEZDJEK 

KÉSZEN ÁLLNI 

Isten elmondja, mennyire gondját 
viseli minden teremtményének, 
akár egy édesanya gyermekének: 
szereti, vele van, óvja és 
gondoskodik róla.  

Ha Isten gazdag az irgalomban és 
nagy szeretettel van irántunk, 
akkor mi is arra kapunk meghívást, 
hogy irgalmasok legyünk a többi 
emberrel.  
Ha Isten szereti a rosszakat is, akik 
az ellenségei, akkor nekünk is meg 
kell tanulnunk, hogy szeressük 
azokat, akik nem 
„szeretetreméltóak”, sőt még az 
ellenségeinket is. 

Isten mindannyiunknak megmutatja, 
hogy „gazdag az irgalmasságban”, és 
„nagy szeretetéből” kész 
megbocsátani és újra bízni bennünk, 
sőt nem csak megbocsátott, hanem 
fia, Jézus életét ajándékozta nekünk, 
az isteni élet teljességét. 
 
Nincs olyan helyzet – bármilyen bűnös, 
fájdalmas vagy magányos körülmények 
között legyünk is –, hogy Ő ne lenne 
velünk, ne szegődne mellénk az úton. 
Mindig bizalommal van irántunk, 
lehetőséget ad és erőt, hogy 
föltámadjunk és mindig újrakezdjünk. 

Kinek bocsássak meg ma? 
Kitől kérhetek ma 

bocsánatot?  

Arra gondolok…, amikor 
megtapasztaltam és 

felismertem, hogy Isten 
szeret. 

Az evangélium sok történetében 
megjelenik az irgalmas Atya 
szimbóluma (jó pásztor, irgalmas 
szamaritánus…),  
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