
Irgalom a tett 
után – és előtt!



Mi nem az…

•Lenéző elnézés
•„Megbocsátok, de nem feledek”
•„Én úgy gondolom, neked az a jó”
•Hatalomszövés, lekötelezés
•„Majd magától…”

Pszeudo-irgalom: rosszabb, 
mert azt hiszed, megtetted



Az irgalom személyes

• A Szentháromságon 
belüli szeretet felénk 
fordulása.

• Krisztus a végérvényes, 
mindenkire vonatkozó 
irgalom.



A Bibliából értelmezni 
a természetest

„Irgalmasan igazságos”
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Irgalmas Atya

A metanoia
lehetőségi feltétele

Gratia praeveniens: 

a megtérés nulladik lépését 
az Irgalom teszi meg, hogy a 
bűnös megtehesse az elsőt.



A bűnöst szereti, 
a bűnét nem. 
A legsúlyosabb 
bűnből is van 
tovább.

Menteni a 
menthetőt



Görög tökéletesség = hibátlanság

Bibliai tökéletesség = 
szeretetteljes együttműködés



Nem állandósítja a rossz 
működését

A családi erőszaknak, a lustaságnak, a rendetlen 
imának, a strukturális rossznak határt szab az irgalom, 
és nem állandósítja.



Semmi miatt 
nem kell 

szégyenkeznünk!

Bármivel 
fordulhatunk 

hozzá 
szabadon



Okos irgalom!

Az irgalom nagyvonalú és szakszerű: bor, olaj, kiszámolt 
pénz. A cél a talpra állítás: menjen dolgozni, élni az életét. 
Az irgalom nem érzelmi jámborkodás.



„Atyám, 
bocsáss 

meg nekik”

A kereszt irgalma az új 
cselekvés forrása: 
tudunk a végsőkig 
szeretni és így javítani a 
rosszat.



Előbb együtt 
maradni, aztán 
fejlődni-
gyógyulni.

Az Egyház nem lehet 
zárt klub, ahol csak 
azoknak van helye, 
akiknek tökéletes a hite, 
az erkölcse, az 
egyházjogi helyzete.



Ha tarthatatlan az „A” terv…

Akribeia – oikonomia
Az „A” tervhez igényesség, pontosság, önfegyelem, ha 
megtört, akkor irgalom, de itt is cél: van tovább, talpra kell 
állni, termést hozni.



Morálszisztémák

Rigorizmus Laxizmus

Probabilizmus

A rigorista nem katolikusabb!



Az irgalom 
válasz az 
ember 
tettére



Irgalom a 
tett előtt!



Irgalom a 
teremtésben

A teremtést átjárja 
az irgalom.

Irgalomból 
létezünk



Irgalom a beteljesítésben

A végidei beteljesítés nyugalma reményt ad a  
jelen bukdácsolásaiban.



Isten-
képiség
mint 
indítás

Képessé tesz a jó 
cselekvésére, ami 
nem romlott el 
teljesen a bűnnel 
sem. 

Irgalomból 
cselekszünk.



Előbb a 
kegyelem, 

utána a 
parancsok

Elsőbb tapasztalat, hogy 
Isten a rend Ura. 

A káoszból rendet épít a 
teremtésben és a 

történelemben is: a 
morális káoszból is képes 

rendet teremteni. 
Bizalommal fogadjuk 
erkölcsi parancsait. 



Az ima 
hűsítő 
ereje

A szenvedésre 
előre erőssé tesz 
az imádság, nem 

ma született 
bárányként 

csöppenünk a 
szenvedésbe.



Előre megszületik értünk, 
amikor még nem érdemeltük 

meg



Csúcs-
tanítás: 
képesek 
vagytok!

Akribeia
nem csak egy felső 
rétegnek, kasztnak 
hirdetni meg a 
tökéletes tanítást. 
Az irgalom előre 
sokat néz ki 
belőlünk.



Enged
próbál-
kozni.

Szabad hibázni, nem 
a konkoly kiirtása a 

cél, hanem a termés. 
Szabad kockáztatni, 
kísérletezni, elesni. 

Nem koppint 
irgalmatlanul azonnal 

a fejünkre.



Az irgalom jövőt ad

Az irgalmasság lelki tettei a tanulatlanok tanítása, a magányosok 
megvigasztalása, a hitetlenek hitre vezetése. Az irgalom nem csak 
utólag akar felkaroló lenni, hanem előre, okosan, szakszerűen, 
nagyvonalúan megelőző is.



„Szemet 
szemért”

A kereszt új 
cselekvésre 
képesít: a 

rosszat nem 
csak 

behatárolni, 
féken tartani 
kell, hanem 
gyógyítani.



Az irgalom megelőzi 
az ember tettét

Előbb a szeretet, szoterilógia, 
doxológia,

utána a teljesítmény, az etika.

Irgalomból létezünk és cselekszünk.



Irgalom = szeretet 
kettőssége

NŐFÉRFI



A két szeretet teljessége a 
keresztben



Irgalmas Isten –
triumfalizmus???



???



Az irgalom és az igazság  
keresztény összeegyeztetése 

meseszerűen egyszerű???



Az irgalomtól idegen a 
szorongás, isteni vidámság 

van benne



Liturgia: „Uram, 
irgalmazz!”

Ebből indulni a létezésre 
és cselekvésre és ehhez 
megérkezni.


