Az Irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről az Irgalmasság Évében
havi inspiráló segédanyag
Az irgalmasság első lelki cselekedete: Bűnösöket meginteni
I. Bevezetés
Az egyház életében sok évszázados gyakorlat a bűnösök megintése. Elég erre
bizonyítékul csak egy XVIII. századi prédikációs gyűjteményt idéznünk, ahol minden egyes
prédikáció végén a következő visszatérő mondatot találjuk: “most pedig következzék az
üdvös feddés”.
Ebből joggal következtethetünk arra, hogy a kor lelkipásztorának rutinszerűen ment a
bűnösök feddése, megintése. Walter Kasper bíboros az Irgalmasság: az evangélium
alapfogalma - a keresztény élet kulcsa c. művében azt írja, hogy ennek okai mélyebbre
vezetnek: az irgalmasság messzemenően feledésbe került ugyanis a teológiában. Az utolsó
három pápánk most a hangsúlyok visszaállításán dolgozik: II. János Pál pápa: Dives in
misericordia (1981) XVI. Benedek: Deus caritas est (2006). Ferenc pápa pedig ebben az
írásában a bűnről mindig a megbocsátás és irgalom kontextusában beszél.
Mi hogyan tudnánk csatlakozni hozzájuk és a mai korban is közvetíteni azt, hogy a bűnt
elítéljük, de a bűnöst megtérésre hívjuk? Hogy a testvéri figyelmeztetésünk a személyes
figyelmünkből fakad? Hogy a megtérés lehetősége előtte is nyitva áll? Hogy megalapozott
reményünk lehet a megbocsátásban? Hogy a bűnösök megintésének gesztusa reményünk
kifejezése abban, hogy a másik meg tud változni, javulni? Hogy tudjuk azt, hogy még mi
sem vagyunk készen, nem vagyunk tökéletesek, úton vagyunk, Istenre szorulunk? Hogyan
tudnánk a bűntudat kultúrája helyett a bűnbánat kultúráját terjeszteni?
Irányt mutathatnak nekünk Martin Werlen emeritus bencés apát idevágó gondolatai is:
“Nem jó tehát, ha az egyház állandóan hajtogatja: “Ezt nem szabad megtenned!” Sokkal
többről van szó. Az egyháznak bátorítania kell: “Ember, Isten bűnödben is szeret. Soha ne
kételkedj az ő irgalmában. Többre szól a meghívásod! Nem méltóságodnak megfelelően
élsz!” Ne azt mondja az egyház: “Gyónnod kell!” Inkább bátorítson: “Lehetőséged van a
gyónásra.” Nem szükségszerű, hogy bűnödhöz szögezve rabja maradj. Még ha magadon is
érzed az emberek megbélyegző tekintetét, még ma megtapasztalhatod az Atya
szeretetteljes pillantását.”
Ferenc pápa ezt írja: “Aki vétkezik, annak számítania kell a büntetésre. Ez azonban nem a
vég, hanem a megtérés kezdete, mert tapasztalhatóvá válik a megbocsátás gyengédsége.”
(MV 21) Újévi beszédében pedig ezt: “Isten arcának felfedezése megújítja életünket! Mert ő
olyan Atya, aki szerelmes az emberbe, aki nem fárad bele abba, hogy mindig újrakezdjen
velünk mindent, hogy megújítson minket. De nem ígér mágikus változásokat, nem használ
varázspálcát. A valóságot belülről szereti megváltoztatni, türelemmel és szeretettel.
Tapintatosan szeretne belépni életünkbe, miként az eső a földbe, hogy az termést hozzon.
Mindig vár, és gyengéden néz minket. Ébredéskor mindennap elmondhatjuk: „Ma az Úr rám
ragyogtatja az ő arcát.”
II. Bibliai részek
Jézus találkozásaiból: Lk 7, 36-50. Jn 8, 1-11.
Bűnről és irgalomról: Zsolt 103,3–4. Zsolt 147,3.6. Lk 13, 1-5. Róm 5, 20. Jak 5,16.
A bűnösök megintésének módjáról: Róm 15,14. Mt 18, 15-18. Tít 2,11-1. Gal 6,1-5.
III. Egyéni cselekvések

- Lelkipásztorként a házszenteléseknél sok találkozásra van lehetőségünk. Mondjuk el, hogy
ez az év a pápa szándéka szerint az Irgalmasság Éve. Kérdezzünk rá, hogy ezt ők hogyan
tudnák aprópénzre váltani. Esetleg ajánljunk valami gyakorlatot számukra. Kérdezzük meg
hogy ő kinek irgalmazhatna, kinek nehéz megbocsátania. Ha van rá nyitottság,
imádkozhatunk ott rögtön együtt vele ezért a személyért és a megbocsátás kegyelméért.
- Prédikációkban tegyük témává az irgalmasságot, megbocsátást, egymás figyelmeztetését.
Használhatjuk az itt ajánlott bibliai részeket, egyéb eszközöket.
- Kínáljuk fel kreatívan a szentgyónás lehetőségét. Újítsuk meg gyóntatási szokásainkat
Ferenc pápától kapott szempontok mentén. (MV 21, Evangelii Gaudium 44)
- Világi hívőként oszd meg újévi elhatározásodat valamely számodra fontos személlyel és
adj neki felhatalmazást arra, hogy a hónap végén vagy valamilyen rendszerességgel
rákérdezzen arra, hogy ezzel hogy állsz? Mit tesz ez veled? Mit tesz ez a kapcsolatotokkal?
IV. Közösségi cselekvések
- Alakítsátok ki vagy erősítsétek meg az erőszakmentes figyelmeztetések kultúráját a
családotokban, egyházközségetekben (főleg idősek, kisgyermekek, kamaszok irányába).
Gyakoroljátok ezt ebben a hónapban!
- Próbáljátok ki azt, hogy együtt megy el a család gyónni. Ki hogy tudná rávenni erre a
családtagját? Ha sikerül, milyen kegyelmeket tapasztaltok ennek hatásaként?
- Családcsoportunkban vagy családunkban tegyük témává: (1) gyónási szokásaink, (2)
bocsánatkérés módjai és elmaradásai a családunkban (3) hogyan vagyunk felelősek
egymásért a családban, ha valaki “rossz útra tér” (4) beleszólhatunk-e egymás életébe
egyáltalán, van-e a kölcsönös megnemtámadási szerződésnél evangéliumibb verzió (vö: Mt
18,15-18).
- Kisközösségi lelkiismeretvizsgálat: állítsatok össze olyan “lelki tükröt”, amely a ti életekre
szól, nem általános, hanem a ti élethelyzetetekre specializált és amit nagyböjtben
használhattok majd.
- Vegyétek elő és tűzzétek napirendre a közösségben az Iránytű (Iránytű a főparancshoz kézikönyv családos közösségek találkozásaihoz, Pasztorális Helynökség 2014)
megbocsátásról szóló alkalmát (232-245.o.).
V. Film, videó
mozifilm: St. Vincent (2014)
kisfilm: Kiss Virág: Változás (2010) http://film.indavideo.hu/video/f_valtozas
youtube: A mennyországot választom 1-2 (2010) Néri Szent Fülöp élete
https://www.youtube.com/watch?v=P6cbIg6uwUI
https://www.youtube.com/watch?v=jU-ucT3uHRk
Jóság mérő https://www.youtube.com/watch?v=6TmDHDnLNG0
VI. Lelki olvasmányok
Ferenc pápa: Miserecordiae Vultus (MV) 21. pont illetve Evangelii Gaudium 44. pont
Martin Werlen: Fókuszban - egyházprovokációk 48-55. o.
Walter Kasper: Irgalmasság: az evangélium alapfogalma - a keresztény élet kulcsa
André Louf: Gyengeség és kegyelem 78-101. o.
Simone Pacot: A mélységek evangelizációja 238-254. o.
Henri J. M. Nouwen: A sebzett gyógyító 109-127. o.
Anselm Grün: Angyalok könyve / A lélek ötven angyala - 44. fejezet: Az Irgalmasság
Angyala

