Az Irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről az Irgalmasság Évében
havi inspiráló segédanyag
Az irgalmasság negyedik testi cselekedete: a betegeket és a börtönben levőket látogatni
I. Bevezetés
Mellbevágó volt Ferenc pápa egyházképével először találkozni: Az egyház egy tábori kórház.
„Világosan látom, hogy az a dolog, amire ma az egyháznak leginkább szüksége van, az a képesség,
hogy gyógyítsa a sebeket, felmelegítse a hívők szívét, hogy közel legyen az emberekhez. Én úgy látom
az egyházat, mint egy tábori kórházat csata után, ahol előbb a sebeket kell ellátni, utána
beszélhetünk minden másról.” Kórház, de nem a város szélén, hanem a csatatér szélén. A
sebesültekhez, a betegekhez közel. Azóta sokat láthatjuk a pápa tetteiben (börtönlátogatás és rabok
lábainak megmosása Bolíviában, gyermekkórház meglátogatása Krakkóban) és szavaiban ezt a
közelséget. Az egyházfő közel megy. Mi az egyház(a) vele megyünk-e, követjük-e ebben?
És a pápa még továbbmegy, amikor így nyilatkozik az Isten neve az irgalmasság című kötetében:
"Különleges kapcsolatom van azokkal, akik börtönben élnek (...) mindig nagyon kötődtem hozzájuk
éppen saját lelkiismeretem miatt. Akárhányszor átlépem egy börtön kapuját (...) mindig az a
gondolatom támad: miért ők és miért nem én? Nekem kellene itt lennem, megérdemelném, hogy itt
legyek. Az ő bukásuk az enyém is lehetett volna, nem érzem magam jobbnak azoknál, akik előtt állok"
Ferenc pápa tehát nemcsak a perifériára megy, hanem belép oda, átlép a küszöbön. A kórház
küszöbén, a börtön küszöbén, és így talál lelkiismerete közepébe. Ott pedig kötődik, azonosul, érint
és érintődik.
Mi hány (kilo)méterre vagyunk a börtön és a kórház küszöbétől? A betegségben vagy rabságban lévő
embertársaink szívétől? Az egyház szívétől?
Ha elindulunk, ha belépünk nem csak magunkhoz, az embertársunkhoz, az egyházhoz vagy Ferenc
pápához jutunk közelebb, hanem - ha hihetünk Alejandro Garcia-Durán katalán piarista szerzetesnek
- Jézushoz is. Ő írja Chinchachoma Krisztusa című művében: „Szeminarista korom óta számos, sokféle
fegyházat meg börtönt látogattam meg, és attól kezdve, hogy megismertem az én leköpött
Krisztusomat, mindig feltettem a kérdést: „Hányótokat köptek le?” És rendre találok néhány embert,
akiket, hasonlóan az én Krisztusomhoz, leköptek. Általában szegényeket. Szívesen mondom nekik.
„Szeretlek téged, mert leköptek, és hasonlítasz az én Krisztusomhoz, az én leköpött Jézusomhoz.” És
ez csodálatos!”
Érezhetjük, hogy itt már a hit szemére van szükségünk, a szeretet szemére, amely Chinchachománál,
Teréz anyánál, Ferenc pápánál működött és amely meglátja Jézust a börtönlakóban, az elesett
betegben, mindenkiben. „Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy fölkerestünk volna?” (Mt
25,39) Ne várjuk meg a kérdést! Ne várjuk meg a választ! Induljunk!
II. Szentírási részek
Ószövetségből: József a kút és a fáraó börtönében Ter 37,24 majd Ter 39,20-23
Izajás a foglyok szabadulásáról Iz 61,1 és Iz 42,1-9 Jeremiás a börtönben Jer 37,11-21
Sir 7,39 „Ne restellj beteget látogatni, ezáltal erősödsz meg a szeretetben!”
Zsoltárok: többek közt: 38 és 41 „Az Úr megsegíti őt fájdalmainak ágyán…” 88
Jóbot meglátogatják barátai
Jézus találkozásaiból: János a börtönben Mt 14,3-12 Péter anyósának meggyógyítása Lk 4,38-39
Mt 15,30 „Letették őket a lábaihoz, ő pedig meggyógyította őket.” Mk 6,55-56
Jézus késlekedik meglátogatni a beteg Lázárt Jn 11,1-16
Péter fogadkozása: Lk 22,33 „Uram, kész vagyok veled a börtönbe és a halálba is menni!”
Jézus tanítása: Jézus kafarnaumi beszéde Lk 4,18 Lk 10,8-9

Az apostolok cselekedeteiből: Péter a börtönben ApCsel 5,17-20 és ApCsel 12,1-18
Pál a börtönben ApCsel 16,11-40 Pál ki a keresztényeket börtönbe záratta ApCsel 22,19 ApCsel 26,10
2Tim 2,8-9 Pál kivégzése előtt a római Tullianum börtönből írta Timóteushoz szóló második levelét
Levelekből: Jak 5,14 „Beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház presbitereit, azok imádkozzanak
fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében!”
III. Egyéni cselekvések
- Beteglátogatás. Ki a legközelebbi beteg hozzátartozóm, rokonom? Szomszédom? Barátom,
ismerősöm? Hogyan tudom kifejezni neki nem csak üzenetekbe zárt szavakkal, hanem a lábaimmal is,
hogy fontos nekem, kíváncsi vagyok rá.
- Amikor betegségben lévővel találkozom gyakoroljam a türelem, a meghallgatás nehéz művészetét,
a tanácsadás a vigasztalás késleltetését és az érdek nélküli jelenlétet, rendelkezésre állást. Ezek nem
csak a másiknak, hanem nekem is javamra válnak.
- Tegyük fel magunknak a kérdést: Én minek vagyok a rabja? Kávé, facebook, nassolás, túl korai
ítélkezés, tv, rendrakás, okostelefon, stb. Próbáljam meg ebben a hónapban ezzel a függőségemmel
felvenni a harcot. Ha nehezen megy kérjem ehhez a Megváltó és szabadító Urat. Vezessen el Ő a
nagyobb szabadságra!
IV. Közösségi cselekvések
- Támogassuk meg a börtönmissziót és közösségileg csatlakozzunk a „bibliát a börtönökbe” aktuális
kezdeményezéshez és szervezzünk gyűjtést, adakozást a köreinkben, hogy minél több szentírás
találjon így gazdára. Részletek és számlaszám itt: http://777blog.hu/hirek/bibliak-bortonokbesikeres-kezdemenyezes/
- Hozzuk be a közösségbe a betegség – sokszor a tabuhoz közeli - témáját és osszuk meg, hogy eddigi
betegségeinkben milyen emberi gesztusok és szavak estek különösen jól, gyógyítólag. Keressük meg a
szolidaritás új formáit amikor egy tagunk tartósan beteg! Érdeklődjünk a kimaradó, elmaradó tagok
után!
- Olvassuk és dolgozzuk fel a fenti bibliai szakaszok valamelyikét vagy a Mária látogatását Erzsébetnél
és fedezzük fel, hogy melyik közeli vagy távoli szükséget szenvedő emberhez, csoporthoz küldd most
minket a lélek!
V. Film, videók
Böjte Csaba: Az irgalmasság iskolája 6. börtönben lévőket látogatni
https://www.youtube.com/watch?v=6JDNWrzvDs0 és https://www.youtube.com/watch?v=pZmRHJdke9o

Irgalmasság útja tanúságtételei, börtön: https://www.youtube.com/watch?v=dumMknQUOxs
Irgalmasság útja tanúságtételei, betegek: https://www.youtube.com/watch?v=U6WtrvtYacU
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei: https://www.youtube.com/watch?v=DMWsdYFeAwc
Gyilkosság – Börtön – Biblia – Isten: https://www.youtube.com/watch?v=q40SQyKCBHs
Börtön-cursillo: https://www.youtube.com/watch?v=2i7x9UJ6gFc
https://www.youtube.com/watch?v=WBEDbbTYBYI
Mentsd meg, Uram! (1995, filmdráma) https://gloria.tv/video/ub9DgyWE3rqaK5ZMkrjuRhA5d
A remény rabjai (1994) http://indavideo.hu/video/A_remeny_rabjai_-_1994_-_Magyar_szinkron
VI. Lelki olvasmányok
Ferenc pápa: Isten neve irgalmasság
Lénárd Ödön börtönversek: http://www.ppek.hu/k380.htm
Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek http://www.harmat.hu/uzlet/bortonlevelek/
Anselm Grün: Képek Jézusról (Jézus, az orvos 44-47. old.)
Alejandro García-Durán: Chinchachoma Krisztusa (Jézus a fogoly, Krisztus az utolsó)
Elisabeth Lukas: Szenvedésnek is van értelme

