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„A család evangéliuma boldoggá teszi a világot” – ezt a mottót adta Ferenc pápa az Írország
fővárosában, Dublinban 2018. aug. 21-25. között megrendezendő Családok 9. Világtalálkozójának.
Akárcsak az eddigi Világtalálkozók alkalmával a helyi szervezők a Világiak, Család és Élet
dikasztériumával együttműködve a találkozóra felkészítő lelkipásztori anyagokat tettek közzé. Most
következő havi leveleimben ezekből a Ferenc pápa tanító dokumentumaira, főként az Evangelii
Gaudium, Laudato Si’ és Amoris Laetita címűekre épülő lelkipásztori anyagokból fogok idézni.
Ferenc pápa legtöbb tanításában három gondolat közös:
Isten a Szeretet. A Szeretet Istene, akit Jézus nyilatkoztatott ki nekünk, velünk van és a szeretet
társadalmát építi. A Szeretet Istene a gyengédség és kegyelem Istene is, látja törékenységünket,
de nem ítél el bennünket.
Sokan vannak, akik tagadják Isten létét, és azt az igazságot, hogy Isten a Szeretet. Világunk sok
tekintetben arra rendezkedett be, hogy Isten nem létezik, tehát az ember sem lehet az Ő
képmása, és így emberi méltósága is csak emberi eredetű. Amikor egy férfi és egy nő egymásnak
kiszolgáltatja a házasság szentségét, Isten »tükröződik« bennük, beléjük vési a maga vonásait és
szeretetének eltörölhetetlen karakterét. A házasság Isten irántunk való szeretetének ikonja. …
Isten a két házastársat egy valósággá teszi. Ennek konkrét és mindennapos következményei
vannak, mert a házastársakat a szentség igazi és sajátos küldetéssel ruházza fel arra, hogy a
mindennapos, egyszerű dolgokból kiindulva láthatóvá tudják tenni azt a szeretetet, amellyel
Krisztus szereti az Egyházát, folyamatosan életét adva érte. (vö. AL 121)
Hogyan tudjátok házasságotokban megjeleníteni Isten gyengéd szeretetét? Hogyan tudjátok
gyerekeitek számára is „láthatóvá tenni” Krisztus szeretetét?
Az emberek fontosabbak, mint a dolgok. Noha a világban Isten szüntelen munkálkodásának
gyümölcseként sok jó dolog található, sok olyan dologgal is találkozunk, amelyek
ellentmondanak Isten szeretetének. Ferenc pápa beszél az anyagi javak megszállottairól, akiknek
szíve távol van a saját belső világuktól, és minden ember méltóságától. Úgy látja, hogy ez a
gyökere a globális, igazságtalan gazdasági világ kialakulásának. A nyersanyagokért folytatott
hajszában pusztítjuk bolygónkat. A belső élet nélküli tárgyak fontosabbak lettek, mint az
emberek. Ha a tárgyak megszállottaivá válunk, nem bízunk többé belső világunkban, ahol pedig
megtapasztalhatnánk Istent, és megszűnünk tisztelni azt, ami megkülönbözteti az embert a
tárgyaktól. Az Evangelii Gaudium megmutatja, hogy ez a gondolkodásmód milyen hatalmas
egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat hozott létre világunkban és világunk számára:
embertömegeket zárt ki az emberi méltósághoz illő emberi életből. A Laudato Si’-ben
bemutatja, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy bolygónk most már egy súlyosan
megkárosodott égitest. Az Amoris Laetitia-ban arról szól, hogy ugyanaz a mentalitás, amely
globális egyenlőtlenségeket és környezet rombolást okozott, romboló hatású az emberi
kapcsolatokra egyéni és családi szinten is.
Mondjatok példákat olyan fejlesztési tervekre, építési, vagy gazdasági intézkedésekre,
amelyek nem az emberek javát szolgálták, arra nem voltak tekintettel, csak az anyagi hasznot
és a gazdaság fellendülését tűzték ki célul! Miért veszélyes, ha egy család saját boldogulását
az anyagiakban való gyarapodással akarja megalapozni?

Ferenc pápa Amoris Laetitia c. apostoli buzdításában áttekinti a családi életet. Teszi ezt a mai
világ valóságának és keresztény hitünknek tágabb nézőpontjából. Rámutat azokra a dolgokra,
amelyek a világban rosszak, de nem éri be puszta panaszkodással. Az evangélium örömhírére
összpontosít, és arra, hogy ezt az örömhírt tovább kell adnunk. Nem panaszkodik, inkább bátorít
bennünket: tegyük a világot jobbá. A Világiak, Család és Élet pápai dikasztériumának prefektusa,
Farrell bíboros mondta: „Attól tartok, hogy ha csak kritizálunk, az Úr majd megismétli nekünk
azt, amit az evangélium szerint Mártának és Máriának mondott: Sok minden miatt aggódtok,
pedig csak egy a szükséges, de azzal nem törődtök. Úgy gondolom, hogy ez számunkra igen
fontos üzenet. Hagyjuk abba a panaszkodást, összpontosítsunk a pozitív dolgokra,
összpontosítsunk a hitre.”
Hogyan tudjátok rokoni, baráti, vagy ismerősi körben a pozitív dolgokra irányítani a figyelmet,
ha a rossz dolgok, a helytelen intézkedések, a nem megfelelő vezetők miatti panaszkodás válik
a legfontosabb beszédtémává?
Küldetésünk a szeretet. Közös megállapítás a három dokumentumban: közösségünk küldetése hitünk
megerősítése Istenben, a Szeretetben. Arra vagyunk hivatva, hogy osszuk meg az örömhírt Isten
szeretetéről és működjünk együtt Istennel a dolgokat az emberek fölé helyező mentalitás
legyőzéséért. Ferenc pápa minduntalan arra hív minket, hogy menjünk ki világunk perifériáira.
Üzenetünk Isten szeretetéről aktuális és sürgős mai világunknak. Ferenc pápa arra kér minket,
hogy küldetésünket irgalommal teljesítsük. Feladatunk nem a világ elítélése, hanem a szeretet
civilizációjának felépítése.
Milyen jeleit látjátok annak, hogy Isten velünk van, és támogatja a szeretet társadalmának
építését? Hogyan tudtok ebbe az építő munkába bekapcsolódni?
Isten szeretetére válaszolnunk kell, mondja Ferenc pápa az Amoris Laetitia-ban, együttérzésre és
segítségnyújtásra szólít fel azok iránt, akik bármi okból nem tudják megközelíteni a Jézus által elénk
állított eszményt. Isten megértő törékenységünkkel szemben, és gyengéd választ ad rá.
A Szeretet Istene tőlünk is azt várja el, hogy világosan és egyértelműen különböztessük meg a jót a
rossztól, az igazat a hamistól. Felebarátjainkhoz azonban, még a legtörékenyebbekhez is, mindig
irgalommal és gyengéd szeretettel közeledjünk.
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