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A Szentatya, Ferenc pápa üzenete a XXVIII. Betegek világnapjára 

2020. február 11. 

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én 

megkönnyítlek titeket” (Mt 11,28) 

 

Kedves testvérek, 

1. Jézus szavai: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 

hordoztok – én megkönnyítlek titeket” (Mt 11,28), megmutatják a kegyelem titokzatos 
útját, amely feltárja magát az egyszerű szívűeknek, felfrissülést ad a kimerülteknek és 
megfáradtaknak. Ezek a szavak az Emberfia, Jézus Krisztus szolidaritását fejezik ki az 
elnyomott és szenvedő emberiséggel. Hány és hány ember szenved testben és lélekben! 
Jézus mindenkit hív magához – jöjjetek hozzám –, megkönnyebbülést és felfrissülést 
ígérve nekik. „Amikor Jézus ezt mondja, olyan emberekre gondol, akikkel minden nap 
találkozik Galilea utcáin: egyszerű emberek, szegények, betegek, bűnösök, 
kirekesztettek sokasága. […] Ezek az emberek mindig követték Jézust, hogy hallgassák 
szavát, amely reményt adott nekik – Jézus szavai mindig reményt adnak!” (Úrangyala 
imádság, 2014. július 6.). 

Jézus e meghívása a 28.  világnapon mindazoknak szól, akik betegek és terheket 
hordoznak, akik szegények és tudják, hogy teljesen Istentől függenek, akiket a 
próbatételek súlya megsebez, akiknek gyógyulásra van szükségük. Jézus Krisztus nem 
törvényeket szab azoknak, akik sebzettségük, fájdalmuk és gyengeségük miatt 
félelemben élnek, hanem irgalmát, vagyis gyógyító személyes jelenlétét ajándékozza 
nekik. Jézus a megsebzett emberiségre tekint. Az Ő szeme lát és meglát, mert a mélybe 
tekint; tekintete nem közömbös, hanem a teljes emberen nyugszik és elfogad 
mindenkit a maga egészségi állapotában, senkit sem utasít el, mindenkit meghív arra, 
hogy életébe belépjen és megtapasztalja az Ő gyengédségét. 

2. Miért ápol Jézus Krisztus ilyen érzéseket? Mert Ő maga is a gyengeség útját 
választotta, megtapasztalta az emberi szenvedést és magától az Atyától kapta a 
megerősítést. Valójában csak azok fogják tudni, hogyan kell másoknak vigaszt 
nyújtani, akik saját magukon tapasztalták meg mindezt. A szenvedésnek különféle 
súlyos formái vannak: gyógyíthatatlan és krónikus betegségek, mentális problémák, 
rehabilitációt vagy palliatív ellátást igénylő bajok, különféle fogyatékosságok, 
gyermekkori és időskori betegségek... Ilyen esetekben néha az emberiesség hiánya is 
fellép, ezért az ember egész valóságát szem előtt tartó gyógyításra van szükség, arra, 
hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki a beteggel, amelyben az orvosi ellátást a 
személyes gondoskodás egészíti ki. Betegség esetén az ember nemcsak testi épségét 
illetően érzi magát veszélyeztetettnek, hanem kapcsolati szinten, értelmi, érzelmi és 
lelki dimenziójában is. Ezért a terápián túlmenően támogatást, gondoskodást, 
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figyelmet vár el – egyszóval: szeretetet. Emellett a betegnek családja is van, amely 
ugyancsak szenved és éppúgy szüksége van arra, hogy valaki melléálljon és támogassa.  

3. Kedves beteg testvérek, a betegség lehetőséget ad számotokra, hogy különleges 
módon tartozzatok azokhoz a megfáradtakhoz és terheket hordozókhoz, akik magukra 
vonják Jézus tekintetét és magukhoz fordítják szívét. Onnan érkezik számotokra a fény 
a sötétség perceibe és a reménység a kétségbeesés pillanataiba. Jézus arra hív, hogy 
menjetek hozzá: „Jöjjetek”. Benne fogjátok megtalálni az erőt ahhoz, hogy legyőzzétek 
a félelmeket és kétségeket, amelyek a test és a lélek eme éjszakájában felmerülnek 
bennetek. Igen, Krisztus nem kész válaszokat adott nekünk, hanem szenvedésével, 
halálával és feltámadásával megszabadít minket a gonoszság hatalmától. 

Ebben a helyzetben biztosan szükségetek van egy helyre, ahol békét találtok. Az 
Egyház szüntelenül és egyre jobban törekszik arra, hogy az irgalmas szamaritánus – 
azaz Krisztus – fogadója legyen (vö. Lk 10,34), az a ház, amelyben megtaláljátok az Ő 
családiasságban, vendégszeretetben és nyugodt légkörben megtapasztalhatóvá váló 
kegyelmét. Ebben a házban olyan emberekkel találkozhattok, akik Isten kegyelmével 
meggyógyultak a gyengeségükből, és segíthetnek nektek a kereszthordozásban saját 
sebeik feltárásával, hogy túl tudjatok tekinteni a betegség láthatárán és így életetek 
Fényt és levegőt kapjon. 

Ez a beteg testvéreinkért végzett munka magában foglalja az egészségügyi dolgozók, 
orvosok, ápolók és ápolónők, egészségügyi és adminisztratív munkatársak, segítők és 
önkéntesek szolgálatát is, akik hozzáértő módon tevékenykednek azért, hogy 
megtapasztalhatóvá váljon Krisztus jelenléte, aki vigaszt nyújt és gondoskodik a 
betegekről, sebeiket ellátva. De ők is emberek, gyengeségekkel és betegségekkel. 
Különösen is igaz rájuk, hogy „miután Krisztus felüdített és megvigasztalt bennünket, 
nekünk is az a feladatunk, hogy felüdülést és vigaszt nyújtsunk testvéreinknek, 
szelíden és alázatosan, követve a Mester példáját” (Úrangyala Imádság, 2014. július 
6.). 

4. Kedves testvérek, akik az egészségügyi rendszerben tevékenykedtek, fontos szem 
előtt tartanotok, hogy minden diagnosztikai, megelőző, terápiás intézkedés, minden 
kutatási, ápolási és rehabilitációs munka a beteg személyére irányul, ahol a „személy” 
főnév mindig elsőbbséget élvez a „beteg” jelzővel szemben. Ezért cselekedeteiteknek 
mindig az emberi személy életére és méltóságára kell irányulnia, nem tehettek 
engedményeket az eutanázia különféle formáival, az asszisztált öngyilkossággal vagy az 
élet befejezésére irányuló bármilyen tettel szemben, még akkor sem, ha a betegség 
gyógyítása kilátástalannak mutatkozik. 

Tekintettel a korlátok megtapasztalására és az orvostudomány esetleges kudarcára az 
egyre problematikusabbá váló klinikai esetek és rossz diagnózisok kapcsán, arra 
vagytok meghívva, hogy megnyíljatok a transzcendens dimenzió előtt, amely 
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feltárhatja számotokra foglalkozásotok teljes értelmét. Gondoljatok arra, hogy az élet 
szent és Isten tulajdona, ezért sérthetetlen és nem rendelkezhetünk felette (ld. Donum 
vitae instrukció 5; Evangelium vitae enciklika 29–53.). Az életet a fogantatástól a 
halálig el kell fogadni, meg kell védeni, tiszteletben kell tartani és támogatni kell: ezt 
kívánja mind az értelem, mind pedig az Istenbe, az élet szerzőjébe vetett hit. Bizonyos 
esetekben vállalnotok kell a lelkiismereti okból való tiltakozást, hogy az életre és az 
emberre kimondott „igen” mellett megmaradjatok. Mindenesetre a keresztény szeretet 
ihlette szakmaiságotok szolgálja leginkább az igazi emberi jogot, az élethez való jogot. 
Ha meggyógyítani nem is tudtok valakit, még mindig segítségére lehettek olyan 
gesztusokkal és eljárásokkal, amelyek megkönnyebbülést és enyhet nyújtanak 
számára. 

Sajnos a háború és az erőszakos konfliktusok miatt mind az egészségügyi dolgozók, 
mind a betegek gondozására és ellátására szolgáló struktúrák újra és újra támadások 
célkeresztjébe kerülnek. Egyes vidékeken a politika arra is igényt formál, hogy az 
orvosi ellátást a saját javára manipulálja, ezáltal korlátozva az egészségügyi rendszer 
jogos függetlenségét. Valójában azonban azokat támadni, akik a társadalom szenvedő 
tagjainak szolgálatára szentelik magukat, senkinek sem válik javára. 

5. A 28. Betegek világnapján gondolok arra a sok testvérre is szerte a világon, akik nem 
jutnak orvosi ellátáshoz, mert szegénységben élnek. Ezért arra kérem a világ minden 
országának egészségügyi hatóságait és kormányait, hogy miközben számolnak a 
gazdasági realitással, ne hagyják figyelmen kívül a társadalmi igazságosságot sem. 
Hangsúlyozom, hogy a szolidaritás és a szubszidiaritás elveinek ötvözésével közös 
elkötelezettség születik annak érdekében, hogy mindenki hozzáférhessen a megfelelő 
ellátáshoz egészségének védelme és helyreállítása érdekében. Szívből köszönöm az 
önkénteseknek, akik a betegek szolgálatában állnak, hogy számos esetben 
kompenzálják a strukturális hiányosságokat, és a gyengédség és jelenlét gesztusaival 
tükrözik Krisztusnak, az irgalmas szamaritánusnak a képét a világ felé. 

Minden embert, aki a betegség terhét hordozza, családtagjaikat és az egészségügyi 
dolgozókat is a Boldogságos Szűz Mária, a Betegek gyógyítója oltalmába ajánlom. 
Szeretettel biztosítalak titeket arról, hogy imáimban mellettetek vagyok és szívből 
adom apostoli áldásom. 

A Vatikánból, 2020. január 3-án, 
Jézus Legszentebb Nevének emléknapján 

 

Ferenc 


