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Ago Spolti adaptációja: 

Az élet igéje – L. Magri
A Gyerekek az Egységért központ gondozásában

Amikor Jézus azt válaszolja: 
»…hetvenszerhétszer«, 

azt mondja, hogy a megbocsátásnak 
határtalannak kell lennie:

»Mindig meg kell bocsátani«.

»A megbocsátás nem gyengeség; 
nem közömbösség.

Nem azt jelenti, hogy rábólintunk a 
rosszra«.

»Mindig megbocsátani???
Én nem hiszem, hogy ez nekem sikerülni 

fog. Aztán majd a másik kihasználja«.

»Persze, így is gondolhatjuk. 
De a megbocsátás azt is jelenti, hogy 

lehetőséget teremtünk a megtört 
kapcsolatok helyreállítására«.

»ILYENKOR  NAGY ÖRÖM TÖLT EL 
MINKET!«:

»A MEGBOCSÁTÁS AZ, AMIKOR 
OLYANNAK FOGADJUK EL 

a testvért, amilyen,
annak ellenére, amit tett.

ÚGY, AHOGY ISTEN ELFOGAD 
MINKET A HIBÁINK ELLENÉRE«.

»A megbocsátás azt jelenti, hogy aki 
rosszat tesz velünk, annak megadjuk a 

lehetőséget, hogy új kapcsolatba 
lépjen velünk, 

tehát megadjuk a lehetőséget neki és 
magunknak, hogy 

ÚJRAKEZDJÜK AZ ÉLETET, 
és a jövőben ne a rosszé legyen az 

utolsó szó«.

»Bátorság. Kezdjünk el így élni, és 
biztosak lehetünk, hogy olyan béke és 
öröm tölt el minket, amit eddig soha 

nem tapasztaltunk«.

»Hogyan élhetjük ezt az igét? 
Nekem nehéz«. 

«Megértelek, nekem is nehéz. 
De ebben rejlik a kereszténység 

szépsége«.

»Nemhiába vagyunk Jézus követői, aki a 
kereszten bocsánatot kért az Atyától 
azokért, akik a halálát okozták, és 

feltámadt«.

»Hogyan bocsát meg 
Isten? Mindenekelőtt: 
mindig megbocsát! Nem 
fárad bele abba, hogy 
megbocsásson. Mi 
vagyunk azok, akik 
belefáradunk bocsánatot 
kérni. Ő azonban nem 
fárad bele 
megbocsátani«.

(…) »Nem hétszer, hanem 
hetvenszer hétszer«. 
Vagyis »mindig«. Így 
bocsát meg Isten: 
mindig«.

Még »ha tele volt is az 
életed bűnnel, sok 
alávaló dolgot követtél is 
el, de végül szánakozva 
bocsánatot kérsz, ő azon 
nyomban megbocsát 
neked! Ő mindig 
megbocsát!«.
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