TEXTOS PER A
SENTIR-SE LLIURE
Era a la presó, i vinguéreu a veure’m (Mt 25, 36)
Oferim aquí un full adreçat a tots aquells que treballen d’una o altra manera en el
món de les presons en particular, o de la pastoral penitenciària en general: professionals, voluntaris...; i també de les persones que viuen elles mateixes en aquesta
situació. Són uns textos bíblics, i també unes pregàries, on s’hi reflecteix un missatge d’alliberament i que certament poden ajudar a experimentar l’esperança
cristiana de la llibertat.

TEXTOS BÍBLICS
Gènesi 39, 20-23. El Senyor era amb ell a la presó

Isaïes 42, 5-7. Els captius sortiran de la presó
Això et fa saber Déu, el Senyor, que ha creat el cel i l’ha desplegat, que ha
esplantat la terra perquè hi germinin les llavors, que dóna l’alè als pobles
que hi viuen, la respiració als qui la recorren: “Jo, el Senyor, t’he cridat
amb benvolença, t’he pres per la mà i t’he format, perquè siguis aliança
dels pobles, llum de les nacions. Els cecs recobraran la vista, els captius
sortiran de la presó, deixaran el calabós els qui vivien a la fosca”.

Pregària

Putifar va fer agafar Josep i el tancà a la presó, al lloc on hi havia els presoners del rei. Josep, doncs, s’estava a la presó, però el Senyor era amb
ell: va mostrar-se bondadós amb Josep i va fer que es guanyés l’estimació del cap de la presó. Aquest va encomanar a Josep la responsabilitat
de tots els altres presos, de manera que allà tot es feia tal com Josep
volia. El cap de la presó no es preocupava de res del que feia Josep. El
Senyor era amb Josep i feia prosperar tot el que ell emprenia.
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Jeremies 15, 10-12. Et juro que pel teu bé et deslligaré les cadenes
Ai de mi, mare meva! ¿Per què em vas infantar? Sóc un home de plets i
de querelles arreu del país. No he prestat ni manllevat, però tothom em
maleeix. El Senyor diu: “Et juro que pel teu bé et deslligaré les cadenes. Et
juro que en temps de desastres i infortunis faré que els enemics et vinguin
a trobar”.

Salm 142, 6-8. Treu-me viu de la presó
Imploro auxili, Senyor, i et dic:
Tu ets el meu refugi,
la meva heretat en el país de la vida.
escolta atentament el meu clam,
perquè he quedat desemparat.
Allibera’m de ls meus perseguidors,
homes més forts que no pas jo.
Treu-me viu de la presó
i en donaré gràcies lloant el teu nom.
Els justos faran corona al voltant meu,
celebrant la mercè que m’hauràs fet.
Mateu 25, 31-40. Tot allò que fèieu a un d’aquests, a mi m’ho fèieu
Quan el Fill de l’home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels,
s’asseurà en el seu tron gloriós. Tots els pobles es reuniran davant seu, i
ell destriarà la gent els uns dels altres, com un pastor separa les ovelles
de les cabres, i posarà les ovelles a la seva dreta i les cabres a la seva
esquerra. Aleshores el rei dirà als de la seva dreta: “Veniu, beneïts del meu
Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestir;
estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m”.
Llavors els justos li respondran: “Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i
et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem beure? ¿Quan et vam
veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir?
¿Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t?”
El rei els respondrà: “Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d’aquests
germans meus més petits, a mi m’ho fèieu”.

Lluc 4, 16-21. M’ha enviat a posar els captius en llibertat
Jesús se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. El dissabte, com tenia per
costum, va entrar a la sinagoga i s’aixecà a llegir. Li donaren el volum del
profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit: “L’Esperit
del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit. M’ha enviat a portar
la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs el
retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits, a proclamar l’any de
gràcia del Senyor”. Després plegà el volum, el retornà a l’ajudant de la
sinagoga i es va asseure. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls
posats en ell. Aleshores començà dient-los: “Avui es compleix aquesta
escriptura que acabeu d’escoltar.”
Joan 8, 31-36. La veritat us farà lliures
Jesús digué als jueus que havien cregut en ell: “Si us manteniu ferms en
la meva paraula, realment sereu deixebles meus; coneixereu la veritat, i
la veritat us farà lliures”. Ells li replicaren: “Nosaltres som descendents
d’Abraham i ho hem estat mai esclaus de ningú. ¿Com pots dir que hem
de ser lliures?”. Jesús els respongué: “Us ben asseguro que tothom qui
peca és esclau, i l’esclau no es queda a la casa per sempre; és el fill el
qui s’hi queda per sempre. Per això, si el Fill us fa lliures, sereu lliures de
debò”.
Fets dels Apòstols 5, 17-21. L’àngel del Senyor va obrir les portes de
la presó
El gran sacerdot i tots els seus partidaris, del grup dels saduceus, portats
per la gelosia, van detenir els apòstols i els tancaren a la presó pública.
Però a la nit l’àngel del Senyor va obrir les portes de la presó, els va fer
sortir i els digué: “Aneu, presenteu-vos al temple i prediqueu al poble tot
aquest missatge de vida”. Ells van fer cas d’aquestes paraules i entraren
al temple a punta de dia per ensenyar-hi.
Gàlates 5, 1. Jesucrist ens fa lliures
Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures. Així, doncs, manteniu-vos
ferms i no us deixeu sotmetre altra vegada al jou de l’esclavatge!

PREGÀRIES
Pregària d’un voluntari
Pare bo! Em sento convocat com a comunitat en el teu amor;
unit als meus germans, visc compromès
amb la teva missió d’evangelitzar des de l’amor
tothom qui sofreix en el cos o en l’esperit.
Il·lumina aquest dur i inhumà món de la presó
i fes-te present en la nit fosca
que viuen tants éssers humans privats de llibertat.
Concedeix-nos de brillar com a fills de la teva llum
pel testimoni de les nostres vides,
fins al moment en què arribin a la plenitud de la llibertat en el teu Fill,
que és la llum veritable que il·lumina tot home.
Que Jesús, Bona Nova, ens obri el camí cap a tu,
Pare de misericòrdia i Déu de tota consolació.
Que la Bona Nova del teu Amor sigui motiu definitiu
per continuar esperant contra tota esperança
per a totes les persones que caminen en la solitud de les nostres presons.
Que els nostres germans reclusos descobreixin la veritat que ens fa lliures.
Pregària d’un pres: la clau
Sento la clau en mans del funcionari furgant en el forat del pany
i somio amb la llibertat,
com aquest dia en què tu, Senyor, obriràs les portes del meu cor
i podré néixer de nou per compartir les possibilitats que tu m’heu regalat:
integritat i llibertat quedaran salvades.
Pregària d’un pres: la carta
Rebre una carta en aquest lloc és un regal,
un alleujament en el bassal del dolor;
dins de cada sobre hi ha afecte, preocupació per un, bones notícies.
He somiat moltes vegades amb aquesta carta
que tu, Senyor, mai no escriuràs, encara que me la vagis dictant
a través de la meva intuïció, imaginació i escolta.
Sigues la Bona Nova per a la meva vida.
Gràcies, Senyor!
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