



	 	 	 	 	 	 	    
Pater Pio gebedsgroepen 

                           ‘Volg het pad dat God voor jou heeft gekozen’ 

Derde stap: De Barmhartigheid van God 

Bijbels commentaar 
‘En hij ging terug naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en werd 
ontroerd; snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem’ (Lc 15, 20) 

Alle monotheïstische religies - gebaseerd op hun geloof in slechts één God - zijn het eens 
over Zijn meest kwalificerende aspect: God is Barmhartig. In oude talen verwijst deze 
term naar zijn neiging om te handelen ‘op basis van zijn gevoel’, met andere woorden 
het is een God die handelt en oordeelt ‘naar zijn hart, in plaats van zijn gedachten’. 
Wat in de geschiedenis van Israël over God wordt geopenbaard, is precies zijn vermogen 
om aanhankelijk, zorgzaam, geruststellend te zijn, altijd klaar om zijn volk nieuwe 
kansen te bieden. Door de hele heilsgeschiedenis heen is God precies zoals Jezus zegt in 
zijn gelijkenissen: het is een Vader die naar zijn berouwvolle zoon rent, hem om de hals 
valt en kust. 
Ook wij moeten leren te zijn als God de Vader, die altijd van ons houdt en ondanks onze 
fouten: we mogen nooit iemand verpletteren, noch hun waardigheid aantasten, we 
mogen nooit een zwak persoon van streek maken, iemand met onze oordelen 
vernederen, hun kindschap cq hun beeld van God minachten. God is genadig en hij weet 
niet hoe het zou zijn om iets anders te zijn dan liefde. Wij zijn Zijn schepselen, en we 
willen hiervan getuigen door ons levenspad te bewandelen, ons bewust van Zijn beeld in 
ieder van ons, doorheen ons leven Zijn liefde voor alle mensen te verkondigen. 

Spiritualiteit 
Gods barmhartigheid gaat vóór de menselijke zonde, het vindt zijn oorsprong in de 
schepping en in de menswording, wat de grote tekenen zijn waardoor we zijn 
barmhartige liefde begrijpen. De Kerk - en in het bijzonder zij die het sacrament van de 
verzoening bedienen - zijn geroepen om deze liefde te verkondigen, te doen verstaan en 
door de sacramenten aanwezig en tastbaar te maken. De mens is geroepen om God een 
antwoord te geven vanuit liefde en beschikbaarheid door Zijn genade. 

Uit een brief van Pater Pio aan fr Benedetto of San Marco, Pietrelcina, 2 september 1911 
Dierbare vader, 
Jezus is nog steeds bij me, Hij heeft me nog niet verlaten, want steeds groter wordt het 
gemak om de bekoringen te verdrijven en om te berusten in Gods wil, zoals ik je in mijn 
laatste brief heb verteld. U kunt dan zien, vader, hoe teder en goed Jezus is, hoe 
trouweloos en slecht ik ook ben! Ik vraag me af hoe ik ooit kan beantwoorden aan zo'n 
grote barmhartigheid. Hoe kan ik Hem terugbetalen voor zulke geweldige geschenken ? 
Als u eens wist hoe vaak ik in het verleden Jezus heb verwisseld voor iets verachtelijks 
van deze wereld! Ik kan iets van het mysterie in mezelf zien: ik heb voortdurend berouw 
van de zonden die ik heb begaan, ik neem me voortdurend voor ze nooit meer te 
begaan, en toch moet ik met bittere tranen toegeven dat ik ondanks dit alles nog steeds 
erg onvolmaakt ben en het lijkt me dat ik de Heer vaak beledig. Soms ben ik echt 



wanhopig omdat het mij bijna onmogelijk lijkt dat Jezus zoveel zonden zou vergeven; 
nogmaals, vaker wel dan niet, lijkt het onmogelijk dat Jezus me zou laten afdwalen. Oh, 
waar gaat dit in hemelsnaam over? Ik zou u dankbaar zijn als u mij dit zou kunnen 
uitleggen. Ik kan alleen maar zeggen dat dit me allemaal overkomt zonder het te 
beseffen, want ik heb geenszins de wil om God zelfs maar in de geringste mate te 
beledigen. 
Ik lijd ook enorm, vader, als ik zie hoe mensen Jezus negeren, en wat erger is, hoe ze 
Hem zelfs beledigen, vooral door enkele vreselijke godslasteringen. Ik zou liever 
sterven, of op zijn minst doof worden, dan zoveel beledigingen te horen die de mensen 
God aan doen. 
Ik heb tot de Heer gebeden als volgt: ‘Heer, laat mij liever sterven dan aanwezig te zijn 
wanneer mensen u beledigen!’ Beveel mij alstublieft aan bij de Heer en vraag Hem om 
deze genade namens mij, mocht dit tot Zijn meerdere glorie zijn. 
Ik ben klaar met het vieren van de Gregoriaanse missen. Mag ik u vragen mij een klein 
offer te sturen, want op dit moment kan ik door geldgebrek niet aan de medicijnen 
komen die ik nodig heb. 
Houd niet op mij te allen tijde te zegenen. 
De jouwe, Fr Pio 

Veel getuigen vertellen ons dat Pater Pio erg streng was tegenover degenen die gingen 
biechten. Het kan nuttig zijn om terug te gaan naar de oorsprong van dit gedrag, zodat 
we zijn boodschap volledig kunnen begrijpen. Ten eerste beschouwde Pater Pio zichzelf 
als een zondaar, en hij was zich bewust van de grote barmhartigheid van God; we 
kunnen het daarom moeilijk vinden te begrijpen waarom hij beweerde dat hij God op 
geen enkele manier wilde beledigen. Dit gedrag van hem kan worden verklaard door het 
feit dat hij de aanwezigheid van de Heer in zijn leven kon voelen en daarom voelde hij 
zich – vergeleken met die volmaaktheid – klein en altijd onvolmaakt. Tegelijkertijd 
verrijkte Gods aanwezigheid hem zo intens met Zijn kracht, dat hij zich genoodzaakt 
voelde het kwaad met al zijn krachten te bestrijden. Hij was zich ervan bewust dat 
mensen niet ten volle beseften dat Gods barmhartigheid niet alleen krachtig was om hen 
van zonde te bevrijden, maar ook om hen vrij te maken zodat ze hun waardigheid als 
kinderen van God volledig konden leven. 

Pater Pio leren kennen 
* 4 augustus 1910 tijdens de eerste mis van Pater Pio, refereert pater Agostino de drie 

pijlers van de priesterlijke missie: prediking, viering en biecht; bijna profetisch voegt 
hij eraan toe: ‘je gezondheid is niet zo goed, dus ik vermoed dat je geen prediker zult 
worden. Ik wens daarom dat je een grote biechtvader wordt.’ 

* Al in 1910 verbood pater Benedetto Nardella de jonge monnik om biecht te horen en 
Pater Pio drong herhaaldelijk aan en vroeg om zijn toestemming: in een brief van april 
1911 schreef hij: 'Ik kom dan weer om u te smeken, in naam van de parochie priester, 
opdat hij zich verwaardigt mij het genoemde vermogen om te biechten te verlenen 
[...] Ik zou erop willen wijzen dat dit vermogen alleen het Paasvoorschrift zou 
omarmen.’ Het negatieve antwoord van de geestelijke vader zal op 12 april komen: 
deze activiteit zou ‘schade aan zijn lichamelijke gezondheid en verstoring van de 
vrede van zijn ziel’ veroorzaken. 

* In de brief van 4 maart 1912 zal Pater Pio opnieuw zien dat zijn verzoek wordt 
afgewezen ‘niet alleen vanwege uw slechte gezondheid, maar ook omdat ik zeker 
moet zijn van de noodzakelijke wetenschappelijke bekwaamheid voordat ik iemand 
machtig tot deze heilige bediening’, dit is een feit, schrijft pater Benedetto. 

* Op 15 maart 1913 smeekt de jonge frater opnieuw zijn overste: ‘Ik kom u om 
toestemming vragen om biecht te horen, althans die van de zieken. Wees gerust dat 



dit mijn gezondheid niet schaadt’, maar de geestelijke vader zal hem nog een keer 
antwoorden: ‘Ik kan u niet het vermogen geven om te biechten omdat ik uw 
wetenschappelijke bekwaamheid in de moraaltheologie niet ken’ (16 maart 1913). 

* Vanaf 1916, na zijn aankomst in San Giovanni Rotondo, begon Pater Pio zijn apostolaat 
van de biechtstoel, dat mannen en vrouwen van over de hele wereld zal bereiken. Hij 
zal later zeggen: ‘Ik beef elke keer als ik naar de biechtstoel moet omdat ik daar het 
bloed van Christus moet toedienen’. 

* In een brief van 3 juni 1919 schreef Pater Pio aan zijn geestelijk leidsman: ‘Ik heb geen 
minuut vrij: alle tijd wordt besteed aan het bevrijden van de broeders uit de strikken 
van Satan. Gezegend zij God.  

* Sinds 23 mei 1931 houdt het decreet van de Allerhoogste Heilige Congregatie van het 
Heilig Officie Pater Pio weg van de ministeriële bevoegdheden, behalve voor de 
besloten viering van de Heilige Mis. Slechts twee jaar later, op 16 juli 1933, zal hij het 
vieren in de kloosterkerk hervatten. 

* Op 19 maart 1934 kreeg hij de bevoegdheid om opnieuw biecht te horen, maar alleen 
die van mannen en op 12 mei van datzelfde jaar mocht hij ‘de sacramentele biecht 
utriusque sexus’ horen van het andere geslacht. 

* In 2015 wees paus Franciscus St Pio van Pietrelcina en St Leopoldo Mandic aan als 
rolmodellen voor alle biechtvaders, en op 6 februari van het volgende jaar zouden hun 
lichamen worden tentoongesteld op het Sint-Pietersplein ter gelegenheid van het 
jubileum van Barmhartigheid. 

Pater Pio’s wereld: Het klooster van Foggia 
Foggia is een stad die zijn oorsprong vindt in de 11e eeuw en het ontstaan ervan is nauw 
verbonden met de vernietiging van Arpi, een stad op enkele kilometers van het huidige 
stadsgebied. Pater Pio arriveerde op 17 februari 1916 in het klooster van Sant’ Anna om 
Raffaelina Cerase geestelijk bij te staan, wiens spirituele leiding hij al per brief had 
gegeven. 
In feite was dit de drijfveer van toenmalig Provinciaal Pater Benedetto, die besloot dat 
het hoog tijd werd dat Pater Pio terug zou gaan naar het klooster, nadat hij om 
gezondheidsredenen te lang bij zijn familie in Pietrelcina had verbleven. In Foggia 
wijdde Pater Pio zich niet alleen aan de leiding van Donna Raffaelina, maar hij hoorde 
ook veel bekentenissen, zozeer zelfs dat hij zou schrijven: ‘Een menigte zielen die 
dorsten naar Jezus zal op mij neerkomen.’ Dankzij de pagina's van het dagboek van 
pater Nazareno van Arpaise, die destijds de voogd was in het Foggia-klooster, weten we 
ook dat Pater Pio de afgelopen maanden het slachtoffer was van een reeks duivelse 
pesterijen. 

Pater Pio gebedsgroepen 
Gebedsgroepen zijn geroepen om zich op een beleefde en barmhartige manier naar 
iedereen uit te drukken. Dit zou in het bijzonder het geval moeten zijn binnen gezinnen 
en kerkgemeenschappen: mogen zij zaden van gemeenschap zijn, die ernaar streven - 
indien nodig - een stap terug te doen, in een voortdurend streven om het algemeen 
welzijn te bevorderen. Ze moeten hun broeders en zusters hartelijk verwelkomen, 
vooral degenen die gewond zijn door moeilijke morele of sociale situaties, waardoor dit 
hun belangrijkste kenmerk is.


