Á Ferences Világi Reni[ képzésilcvele

Kedves Testvérek!
Most, amikor írom ezeket a sorokat, még javában tart a nagyböjt, de mire Ti
olvassátok, valószínűleg húsvétután leszünk. Azért áldott húsvétiünnepeket
kívánok Nektek! Istennél úgysem számit az idő.
Néhany napja jöttem haza Rómáből, anemzeti képzési felelősök részéretartott
kurzusról. Hihetetlen élményvolt! Mind az öt világrész képviseltette magát.
Jöttek Amerikából, Ausztráliából, AfTikáből, aFülöp-szigetekről, Pakisztánból,
lndiából, és persze Európából. Szines- és fehérbőníek. Es egy hét alatt szerető
családdá kovácsolódtunk, Krisztus és Ferenc családjává. Megismertük egymás
gondjait, kérdéseit,megosztottuk az előadások nyomán kialakult
véleményünket, Mióta hazajöttem, folyamatosan érkeznek az e-mail-ek, úgy
tűnik, a kapcsolat megmarad köztünk. Milyen jó tudni, hogy Burundiban van
egy testvérünk, aki nomád életmódot foly,tató honfitársaittarutja és segíti, hogy
a manilai orvosnő szabadidejében csónakon látogatj a a szegényeket, és sírva
beszél róluk!
Azelőadások is nagyon sokat adtak, Néhany téma:
- Hivatás, kaÁzma, küldetés
- Ferences család
- A ferences lelkiség néhany alapvető eleme
- A fogadalom
- A FVR természete, identitása
- Mi aképzés?
Remélem, sikerül megosztanom Veletek az ott hallottakat.
program lesz.

38.
2006, április

Kedves Testvérek!
,,Emlékezetünk
őrzői" - a miniszter
generális levele
Húsvétalkalmából

FVR Magyar Régió
káptalanja - Zsére

A FvR Általános
Káptalanjához
Szt. Ferenc
megtérése

De ez hosszú

Az emmauszitanitvínyok történetét nagyon

szeretem, és nagyon sokat hallottarnmár róla. De hogy ebben a
szituációban Jézls azt mutatja meg, milyen legyen egy képzésifelelős, eá most Rómában tanultam meg.
Mit is csinál? Először semmit, csak a tanítványok mellé szegődik. Hallgatja őket. Azután kérdésttesz fel, és
végighallgatja őket, mit válaszolnak. Majd mikor azok kifogynak a szóból, elmagyarázzanekjk azirásokat,
az Isten iizenetét. De hogyan? Hogy ,,lángolt a szívíik"!Amikor pedig megértettek mindent, eltűnt mellőlük.
Mar nem volt rá szükségük, ebben a formában.
Másik érdekes megfogalmazása a képzésnek:információ

formáció
transzformáció,

Az információ ismeretek közlése.
A formáció során az egyén alakul, váItozlk. Ez ami képzésünk fió esetben).
A transzformáciő az átalakulás: ez aSzentlélek műve. Nélküle nem lehet!

Nagyon sok szó esett a felelősségtinkről. Enől majd később, részletesen.

Köszönöm minden testvérnek, hogy lehetővé tettétek nekem eú. atovábbképzést! Külön köszönöm azoknak
a közösségeknek, amelyek effe a célra adakoúak! Assisiben, különösen a Porciunkula kápolnában és
RÓmában imádkoztam az egészmagyar közösségért. Szeretném megszolgáIní áIdozatkészségeteket.
Áldás, békesség!

Mária

A miniszter generális levele Húsvétünnepe alkalmából

"Emlékezetünk őrzői"
knovns mős ns nnrnc rnsrvnnrrpr:

Az Ún euoN NBrrBr eÉKErl

AzÚt Húsvétjának ünneplése a 2006-os

esztendőben egy különleges pillanatb an érkezikel Rendünk
életébe.Idén fordul 800 éve annak, hogy Szent Ferenc taláIkozott a Megfeszítettel a San Damiano
templomában. A Poverello megtérésénekez a taláIkozás adott döntő lökést, és ezt a taláIkozást
helyezzik figyelmünk középpontj ába mi is, amikor az első szakaszát éljük a felkészülésnek 2009-re,

Rendünk megalapításának 800. évfordulójára. A 2006-os évben gyűlünk össze a rendkívüli
Nagykáptalanra is, amely jó alkalom egyetemes testvéri közösségünk számáta, hogy együtt
elgondolkodjunk, odafigyeljitk az Úr Szavfua, és megvitassuk, hogyan tarthatnánk meg jobban
mindazt, amit ki-ki megígértazÚrnak a fogadalomban, és hogy így újult erővel hirdessük Krisztus
Evangéliumát a világban.

Ez a HúsvétiLevél is idén egy kicsit

sajátos \esz, tartalma, de főleg címzettjei miatt. Hozzátok
fordulok, kedves idős testvéreim, de főleg hozzáíok betegekhez, akik élő képmásai vagytok a
szenvedő és megfeszített Krisztusnak, és ezért a közösség kiváltságos tagjai Szent Ferenc Atyánk
szándéka szerint.
Hozzátok fordulok, hogy kimondjam: mellettetek állok, testvéri szíwel gondolok rátok és hálás
vagyok nektek. Szeretném kimondani, hogy fontosak vagytok a Rend számáta, azEgyház és korunk
minden embere számára. Imádságotokba ajánlom a Rendünkbe jelentkező hivatásokat, a Rend
missziós kezdeményezéseit, a minisáer generális és definitóriuma szándékait, főleg pedig ebben az
évben a Rendkívüli Nagykáptalant és a rendalapitás 800. évfordulójára szóló készület kezdetét.
F,z a levél tehát nektek szól, kedves idősebb testvéreim, de bízom benne, hogy minden testvér
elolvassa és átgondolja, mit kíván tőle a nemzedékek köái kölcsönös fi.iggőség és szolidaritás, és
hogyan gazdagíthatnánk egymást ki-ki a maga ajándékaival.

2005. október 29-én Assisiben hivatalosan elindítottuk a készületet a rendalapítás 800.
évfordulójára. Ekkor arra kértem a testvéreket, hogy gondolatban térdeljenek oda a San Damiano
keresztje elé, imádással és a szív nyitottságával forduljanak az Úrhoz, nézzenek a szemébe, és

igyekezzenek felismerni és megtenni az ő "szent és igaz parancsát".
A provinciák és a konferenciák a legtöbb helyen megmozdultak az évforduló közeledtére. Megfelelő
formában átadták a testvéreknek a san damianói keresztet. Egyre többen veszik kezükbe azt alapot,
amelyen rövid Útmutatást állítottunk össze a san damianói feszület szemléléséhez.A 2006-os év
során ez a feszilet egyfajta "ferences forrás" Iesz a számunkra, mert jobban megérteti velünk, mi
ment végbe Ferenc megtérése során, és mit jelentett számára a húsvétimisztérium.
A Kereszt a kinyilatkoztatásnak az a "helye", ahol feltárul Isten igazi arca: "Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz benne, ne haljon meg, hanem örök élete legyen"
(Jn 3,16). Ez az élet Krisztus sebeiből mint fonásból tör elő. Ezeket a sebeket szemlélve foghatjuk
fel, mit jelent, hogy "Isten a szeretet" (1Jn 4,8), és "belőle kiindulva lehet meghatározni, hogy mi a
szeretet. Ebből a látásból taláIja meg a keresztény ember életénekés szeretetének ntját," (XVI.
Benedek pápa Deus caritas esl enciklikája, l2.). Ferences nyelvezetre fordítva a Pápa első
enciklikájának szavait, a Kereszt

szeretetre indító és mindenekfölött kívánatos gondolat, hogy olyan testvérünk és fiunk van, mint a
mi Urunk Jézus Krisztus, aki életétadta az ő juhaiért" (lLHív 13).
Egyuttal viszont a Kereszt az a"hely" is, ahol megtudjuk, milyen utat kell bejárnunk, ha szorosabban

akaq'uk követni a mi Urunk Jézus Krisztus nyomdokait (vö. Átt. Konst. 5.). Megértjük a
követelménf: "és egylk a másiknak mossa meg a láhát" (RnB 6,4), az Úr tanítása és tanúsága
alaplán, aki "nem azért jöít, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak" (vö. 4.
Intelem).
Kedves "idősebb testvéreim", ti tudjátok a legjobban, mi mindent ért meg "a Jézus átszitrt oldalára
emelt tekintet" (Deus caritas est l2.), és hogyan lehet mindezt életre és tanításra váItaní. Az évek

múlásával egyre nyugodtabban vagyunk képesek olvasni az emberekben, eseményekben és
helyzetekben. Kevésbé sarkosan ítéljükmeg, ami történik körülötttink. A fájdalmas fejleményeket
szelídebb fényben látjuk. Elveszíti szemünkben bűvös varázsát az "érdemek" és a "hatékonyság"
mítosza. Ezért - bár megcsappannak az energíák és csökken a teiltető, mégis - értékesek vagytok a

Gondviselés titokzatos tervében: "bátodtani tudtok másokat a szívesen adott tanácsokkal, a csöndes
tmával, a ttirelmesen elfogadott szenvedés tanúságtételével"(II. János PáI Levél az idősekhez, ]999.
okt. ]., 13.). Ahogy a def,rnitórium generale irta 1998-ban Szent Ferenc ünnepére az idős
testvéreknek: "vissza tudjátok adni a szeretetnek az ingyenesség friss ízét,megtanultátok elfogadni a
szeretetet úgy, hogy arra csak az önátadás csöndes áIdozatával tudtok válaszolni. Most jobban jut idő
arra, hogy önmagatokat adjátok, hogy szeressetek. Elegendő elfoglaltságot ad a szeretet".
San Damiano keresztje, amely előtt Ferenc ímádkozik, megmutatja a "Fölséges és dicsőséges Istent":
ő az ÉIő, a Föltámadott, Aki az Atyajobbján ü1. Jézus imája: "Atyám, dicsőítsd meg Fiadat" (Jn
1,7,1), meghallgatást nyert. Maga Isten az, aki szeretettinknek az örök élet érvényétadja, akt
éleünket az ígazl horizont felé fuánytja. Igaz ugyan, hogy az élet mindegyikiink számáta az örök
haza felé tartő zarándoklat, de az idős korban ez még tudatosabb. Az éveket, amelyeket azÚr még
megérni enged, így nem valamiféle "csapás" elébe tézxe élitek, hanem bizalommal haladtok egy
ösvényen, amely az irgalmas mennyei Atya ölelő karjaiba vezet (vö. II. János Pál idézetílevele, l516; ill. Vita Consecrata 70.),
Ferenc megtérése t206-ban azzal kezdődött, hogy a Megfeszítettet faggatta: "Mit akarsz, I_Iram,
hogy cselekedjek?" , Így akarjuk az tdén mi is faggatnt az IJrat, keresve, hogyan akaqa szavával
megújítani élettinket. A felkészülésitervben ("A kezdetben adott kegyelem") így fogalmaztunk:
"Hallgassuk az Úr lgéjét,hogy életiink megváltozzék|." Megújult lendülettel akarjuk élni, amit a
fogadalomban ígértünk,és ehhez minden életszakaszbankérdeznünk kell az Urat. Az idős korban
valós akockáaat, hogy azt gondolja valaki, annyi év ferences élet és annyi nehézhelyzet után nincs
már mit "kérdeznie", nincs már mit "megtudnia". Fennáll a veszély, hogy valaki magába fordul és a
lelkét siralmak töltik be, és felmentve &zimagát a megújulás állandó követelménye alól.
A köznyelv az élet "alkonyáról" beszél. Az Isten képéreés hasonlatosságára teremtett embernek
azolban az akiváItság jutott osztályrészil,hogy dönthessen: nem öregszik meg. "Van egy bizonyos
lelki fiatalság, - irJa a Vita Consecrata - mely az időben maradandó: azzaI a íénnyeláII
kapcsolatban, hogy az egyén minden életszakaszában új feladatot, sajátos létmódot, sajátos szeretetet
és szolgálatot keres és talál." (70.)
Ne öregedjetek meg, drága testvéreim. Az ember mindig elindulhat "ismeretlen orczág felé", mint
Ábrahám. Szemünk mindig várhatja, hogy megláthassa az "újat", mint Simeon és Anna. A
"mindennapokat" mindig lehet örömmel élni: az imádságoí, az Ige hallgatását, a szentségi életet,
szolgáIva az Egyházat, a mai embert, a ferences kaizma szeint. Mindig lehet segíteni a fiatal
testvéreket, akik az első lépéseketteszik közösségünkben. Mindig nagy áldás a misszióban elfaradt
testvéreknek a bölcs és békéstestvérjelenléte.

Szent Ferenc példája erősítsen és bátorítson Benneteket, hogy eleven maradjon Bennetek a
várakozás és a keresés szelleme, hiszen Szeráfi Atyánk "egy pillanatra sem képzelíe,hogy már
céIhoz ért, és mint a szent megújulás terveinek ffuadhatatlan szövögetője, sohasem adta fel az
újrakezdés reményét"(1Cel 103).
Kedves idős és beteg testvéreim, azEgyháznak sziksége van Rátok: jelenlétetek élteti Isten Népét,
erősíti a Boldogságok szellemét. "Krisáus jeIe, az ő életének jele" vagytok, emlékeáettek minket
arta,hogy "Istennek és az ő Országának semmit elébe nehelyezzünk", "példát adtok az imádságban
és a szolgálatban megnyilvánuló nagylelkűségre" - ahogy II. János Pál pápa fogalmazott az Angelus
imádsághoz mondott szava7ban 2000. jan. 30-án.
Ésértékesekvagytok Rendünk számára is. Még a\étszám szintjén is fontos csoportot alkottok: 4700
rendtársunk van 70 év felett. A legtöbben közületek még aktívan részt vesztek a közösség életében
és kiildetésében- sok helyütt rajtatok múlik, hogy egy közösség folytatni tud-e egy szolgáIatot. De
főleg azért vagytok nagy érték,mert a tapasztalat, a bölcsesség kincsestárát hordozzáíok, látjátok
hogy mi a lényeges és igazán fontos, és példát adtok a hűségre. Az öregkor nem jelenti a lelki élet
megszűnését, kimerülését: még sokat tudtok adni nekünk, ktilönösen ebben a mai kritikus korban,
amikor szeretnénk újból felfedezni történelmünk kincseit, életiinkben eleven valősággá tenni, és így
indulni el a jövő felé.
Szükségünk van Rátok, hogy ez a nagy váIlalkozásunk sikerüljön: ti őrzitek a Rend emlékezetét,
mint "élő könyr,tára" az emberi és lelkí tapasztalatnak, a lelkesítő és előre mutató tanúságnak.
Szüntelenül emlékeztettek minket ata, mi az, ami munkálkodásunkat igazán tartós hatásuvá teheti:
ha mi magunk is Krisztus nyomában járunk, ha élettink lényege mindig a <<quaerere Deum>>, ferences
lelkiségünk legfőbb norméila.
AzEgyháa hálás Nektek hűségetekért,az Isten NépénekszolgáIatára szentelt életetekért - ezt XVI.
Benedek pápa is kimondta a Szerzetesi Kongregácíő plenáis üléséhezírt levelében 2005. szept.25,A
én. En, mint az egyetemes Rend miniszter generálisa és szolgája, köszönetet mondok Nektek
mindazért, amit tettetek és amit tesztek, de foleg azért, amik vagytok: "szentségi" jelei annak, hogy
azŰr hűséges irántunk, je\ei az ő munkálkodásának bennünk és általunk, élő "felhivás" arta, hogy
ily nagy szeretetre nagylelkűen válaszoljunk.
Kedves idősebb testvéreim, amikor megújítomelismerő szavamat, az egész Rend nevében is, és
életeteknek erre a mostani szakaszára áldást kívánok, egy jókívánságot és egy imádságot adok
útravalóul.
A jókívánságom az, hogy tudjátok kimondani Ti is, amit ez a nagy "öreg-fiata1", II. János Pál írt
1999-ben: "Az öregség korlátai ellenére megmaradt bennem az éIet jő íze. Köszönet ezért az Úrnak,
Jó átadni magunkat Isten Orsz ága igyének az utols ó lehelettinkig. "
Az imádság pedig az, amit Szent Ferenc az egész Rendhez írt levelének végéhezfűzőtt, Tárja fol
Nektek is zarándoklásotok e mostani szakaszának mély értelmét:
"Mindenható, örök, igazságos és könyörülő Isten, add meg nekiink, nyomorúságos embereknek,
hogy éretted mindig azt tegyük, amiről tudjuk, hogy megfelel akaratodnak és mindig azt akaquk, ami
neked tetszik, hogy így bensőleg megtisáítva és bensőleg megvilágosítva és a Szentlélek tüzétől
Iángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te szerelmes Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és
kizárőlag a te kegyelmedből eljuthassunk hozzád, Ó rcilséges, ki a tökéletes Háromságb an és az
egyszerű Egységben élsz és uralkodol és dicsőségben ragyogsz mindenható Istenünk, minden
századokon át. Amen,"
Róma, Curia generale, 2006. március 19.,SzentJózsef ünnepén

Rodríguez Carballo
fr. José
generális
miniszter

Az e|őadás elhangzott a Szlovákiai F'VR MAGYAR REGIO KAPTALANJAN
- ZSERE,2006 március 18-án.
Halljátok meg, az Urnak fiai,
testvéreim,
s fogadj átok fiiletekb e szav aimat.
Nyissátok meg szíveteket,
és engedelmeskedjetek az Isten fiának.
Őrizzétek s zívetekb en p aranc s a imat,
telj esítsétektanácsait tökéletes
hűségben. Dicsérjétekőt, hiszen jó,

KpovEs TBsrvBnrr és tisztelt lelki atyákl

dicsőítsétek meg minden munkátokban.
Azért küldött b enneteke t a v ilágb a,
hogy szóval és tettel
tanús ágot te gyetek izenetér őI,
s mindenkinek tudtára adjátok,
hogy senki sem mindenhatő rajtakívül.
- Szent Ferenc utolsó leveléből.

A

fent elmondott szavakon elgondolkozva mit is
mondhatnék, amit már előttem sokan el nem mondtak? TaIén aá mondhatnám sokszor ismételgetve,
ahogy Szt. Ferenc atyánk is ismételgetve a szavakat imádkozott és prédikáIt: ,,Nyissátok meg
szíveteket! Nyissátok meg szíveteket! " Mert a nyitott szív befogadja Istent, de a zárt szívbe még Isten
sem tud belépni. Legyen számunkra Mária Igenje a mindennapi fohászunk. Igen, Jézusom,híytál
eríe azutra, Szt. Ferenc atyátlkiltjfua, igen, igen, megyek.

Hiszen minden ember meghívást kap arra, hogy meghallgassa és megfoganja Isten Igéjét,kihordja
és megszülje, hogy méltóságot nyerjen azlstenlakőháza.
Mi Világi ferencesek mindig az Út lakőháaa akarunk lenni, Iakőháza és menedékhelye.
Fogadalmunk igenje, hogy Jézus Urunk Evangéliuma szerint akarunk élni Sá. Ferenc A§ánkat
követve nem más, mint válasz akercsúte. Fenntartás nélkül szeretetből adjuk át magunkat Istennek
ott, ahol vagyunk világi állapotunkban.
Isten szabad akaratot adott minden embernek, és eú" végtelenül tiszteletbentartja. Válasáhattunk a
két út között, ajó és a rossz között.
Két életpéldát említenékerre. Sá. Maximilián Kolbe aíya életétés Rudolf Hess SS katonatiszt
életét.
Mindkettő katolikus családba született és nőtt fel, mindkettő gyermekkorában nagyon szeretett
ministrálni, mindkettő pap akart leni. De amikor dönteni kellett, az egyIk a jó utat váIasú,otta, a
másik a rosszat.
Ám Isten irgalmassága végtelen és kimeríthetetlen a rosszból is jót tud előhozni.

Szt. Kolbe aíya szenvedéseit felajánlolta a koncentrációs tábor durva lelkületű vezetőiért és

felügyelőiért.

Mikor a IL világháboru után Rudolf Hesset elfogják és bíróság eIé áIítják, mát egy megtört lelkű
embert látnak. A bortone mellett lévő karmelita kolostor harangja szíven üti, eszébe jutnak
gyermekkori imái, ministrálásai, szentmiséi és megtörve, bűnbánattal győntató atyátkér, Az egyórás
szentgyónás után magáhozveszi azÚr Jézus drága szent testét azBucharisztiában, és megtörve csak
ennyit mond:

,,Igen, az Isten megbocsátott nekem, de vajon

bocsátani? "

a

lengyel nép, az emberek, meg tudnak-e

Látjuk, kedves testvéreim, Isten végtelen irgalmas szeretetét, hogy a tömeggyilkosnak is
megbocsát, hiszen a kereszten a jobb oldalán lévő latornak is eá mondta: ,,Még ma velem leszel a
paradicsomban". A bűnbánat csodálatos érzésaz ember lelkében. Nekünk, bűnbánó testvéreknek ezt

fokozottan át kell hogy érezzrJk, kiilönösen most a nagyböjti időszakban. Legyünk készek a jóra és
Sá, Ferenc atyánk iúján járva maradjunk. Nyissuk meg szíveinket! Nyissuk meg szíveinket! Hogy
Isten kegyelme megszülethessen bennünk, bűnbánatra indítson és maga az Isten élhessen lelkünkben,
mint az ő templomában. EzáItaI megdicsőíthessük Őt, lelkünkkel, testünkkel, imáinkkal,
cselekedeteinkkel. Elettink minden percében tanúságtevők legyünk, dicsérjük és áldjuk Őt, a
Mindenható Irgalmas Istent. Átaas - békesség,testvéreim
.

-Lőrincz Sarolta Aranka a Szlovákiai FVR Magyar Régió képzésifelelőse.

§

A Ferences Világi Rend Altalános Káptalanjához
(Assisi, 2005 november 12.)
Br. José Rodríguez Carballo, ofrn
Minister General
Kedves Testvérek, azŰr adjon nektek békét!
Nugy örömmel köszöntelek mindnyájatokat, akik a FVR XI. Általanos Káptalanján
részt vesztek. Külön is köszöntöm Miniszter Generálisotokat, Encarnación del Pozo-t, a
Nemzetközi Tanács tagait, és a Generális Asszisztenseket. Különösképpen szeretnélek
köszönteni benneteket, a Ferences Ifiúság tagait, mivel tanúk és küldöttek vagytok, akik a
kortársaitokhoz szóltok, akiknek nagy szükségük van a ti itú erővel teli és hűséges
tanúságtételetekre, azért, hogy újra kezdhessenek vagy esetleg elkezdhessenek azŰr útjánjárni.
Isten hozott benneteket itt, a Porziunculánál, azoí a helyen, amelyet Szent Ferenc az "Angyalok
királynője" és a "Szűz által született Egyház" iránti szeretetében annyira szeretett.

Az

Angyalos Boldogasszony anyaí tekintete alatt, kedves világi rendi testvérek, XL
Általános Káptalanotok a végéhezközeledik. Egy Általános Káptalan számunkra, akik egymás
testvérei vagyunk, mindig a kegyelem időszaka: kegyelem találkozni a világ minden tqáróI
egymásra figyelés, amely az igazi testvéri
érkezett testvérekkel, kegyelem a kölcsönös
szellemiség fejlődését segíti és megnyitja fulünket a Lélek hangaira, aki a jövő felé ftányít
bennünket és mellénk szegődik, és kegyelem abban, hogy együtt kérdezzik: IJram, mit akarsz
hogy tegyek? Kegyelem van abban is, hogy közös váIaszt találunk azokra a kihívásokra, amelyek
a társadalom) azEgyház és a világ felől érkeznek. Igen, mily jó és gyönyörűséges, amikor együtt
vannak

a

testvérek!

Ez a

testvéri együttlét, amely a sziv és az érzelmek szintjén lévő erős egység
megtestesítője, erősít bennünket, hogy a világ útjain jáwa megéljük ferences hivatásunkat és
hirdessük minden jóakaratú embernek azÚr örömhírét, amint aú,SzentFerenc tette,

Első gondolatunk, most, az ÁItalános Káptalan végén,az Úristen dicsérete legyen, aki
csodákat művel, aki a jő, a legfőbb jó...; áldjuk őt a hivatásunk ajándékáért, amelyben
érdemtelenül részesítbennünket; áldjuk őt azért, hogy testvérekkel ajándékozott meg; áldjuk
azokért az evangéliumból fakadó gyümölcsökért, amelyeket sok testvér tanúságtétele hoz a
világba. Nyissuk meg, testvérek, szívünket a háIaadásra, és emlékezzink szemlélődve mindarra,
amit azúr bennünk és általunk tesz.

A váIasztott témátok, amit a Káptalanotokon megvitattatok - "Szentferenci újdonság:
küldetés és tantiságtétel" -l kiemelten fontos a sajátos hivatásotok szempontjából, amely
benneteket, világi ferenceseket, azért hív és szőIít avilágba, hogy ferences "stílusban" tegyetek
tanúságot az ev angélium szép s é géről.

Ez, amint azt az első olvasmányban hallottuk, mindenek előtt azt jelenti, hogy befogadjuk az
Isteni Bölcsességet, és jelenvalóvá tesszük a mindennapi életetekben, ahová azért szőIit
hivatásunk, hogy életetünk tanúságtételévelmutassuk be, hogy kik is vagyunk. Ez azonban aztis
jelenti, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy kik vagyunk, mi a hivatásunk és a küldetésünk, amint
az a Regulában és az Á|ta\ános Konstitúciókban olvasható.

Pontosan ezehe a dokumentumokra a|apozva a mondandómat, három, számomra
alapvetően fontos dolgot szeretnék aláhuzni: Krisztus követésére szőlítva, világiként, a

Ferences Család tagj aként.

Kedves testvérek, akik magatokénak tudjátok a "Krisztus követésére szóló hivatást,
Assisi Szent Ferenc nyomdokain" (Reg. 1.), "fállandóan] Krisztust váIasztva... életetek
középpontjául és inspirálójául" (Reg. 4.), alakitsátok "az Evangélium életerejétől áthatva,
gondolatvilágotokat és cselekedeteiteket Krisztuséhoz annak a gyökeres belső
váItozásnak az űtján, amelyet az Evangélium ,,megtérésnek" nevez" (Reg. 7,), "a nyolc
boldogság szellemében" (Reg, 11.) Legyen ez a legelső vágyatok, az első indítékotok.
Magának Jézusnak és Szent Ferenc atyánknak a péIdája nyomán "az imádságot és a
szemlélődést tegyétek életetek és cselekedeteitek lelkévé"(v.ö.:Reg. 8.) A liturgikus és a
személyes imádság legyen a mai idők emberei közé szőlitő küldetésetek forrása. Csak az
íntenzívimaélet és "azEgyház szentségi életében,főleg azEucharísztián" (Reg. 8.) való
részvételadhat nektek etőt atra, hogy sikerüljön "megtisztítani szíveteket minden birtoklási
és uralkodási vágytól" (Reg. 11.), ez tehet benneteket szabaddá Isten és a felebarát
szeretetére (vö,: Reg. 12.), különösen aIegszegényebbek iránt (v.ö.: Reg. 13.), ez vezethet
benneteket arra, hogy "feladataitokat hozzáértéssel és a keresztény szolgálat szellemében"
(Reg. 14.) gyakoroljátok, és hogy "az igazságosság előmozdításában" és "a közélet terén ne
habozzatok elköteleznimagaíokat,.. hitetekkel összeegyeztethető formában" (Reg. 15.).

Mivel " vilá giak" vagytok,

víIág
hétköznapi feltótelei között" 1Ált. ronst. 17.2.), "hivatásotok és apostoli életetek" (Ált.
Konst. 2,) áItaI, mindig "a társadalomból és az egyházi valőságbőI érkező kérésekre
nyitottan" (Ált. Konst. 8.2). Szeressétek az Egyházat és éljetek teljes közösségben "a
pápával és a püspökökkel" 1Átt. t<onst. 99., v.o.: Ált. Konst. 100-101). Tevékenykedjetek
mindig "kovászként abban a környezetben" amelyben éltek (v.ö.: Ált. Konst. l4.) és "a
közéletben" (Ált. Konst. 22,L), egy tgazságosabb és testvéribb világért, az öröm és a
remény hírnökeként. (v.ö,: Ált. Konst. 26,-27,) "Legyen egymástól elválaszthatatlan az
Egyházhoz és a vllághoz való tartozásotok." 1Átt. t<onst. 20.1.) Világi állapototok arra
szőlit benneteket, hogy "tegyetek tanúságot e hitetekről mindenekelőtt a családi életben, a
munkában, az örömben és a szenvedésben, az embetekkel való találkozásban, akik mind
testvérek ugyanazon Aíyában, a társadalmi életben való jelenlét és részvételáItal, a minden
teremtménnyel való testvéri kapcsolatban." (Ált. Konst. I2.) Ez egyebek között
megköveteli, hogy meghalljátok Isten szavát a történelem eseményeiben, csakúgy, mint
hogy az evangélium fényében meglássátok, felismerjétek és megértessétek az idők jeleit.
j

árulj atok hozzá Isten Or szágának felépítéséhez," a

Mivel a Ferences Család tagjai vagytok, éljetek "egymásra ható életközösségben" (Reg.
1.) a család összes többi tagával. Mindnyájan aríayagyunk hivatva, különböző utakon és
módokon, de életerős közösségben, hogy jelenvalóvá tegyük közös atyánk, Szent Ferenc

karizmáját az egyház életébenés küldetésében.A sokféleség iránti tisztelettel járva együtt
ezefl az Úton, gyönyörűen tehettek ti is és mi is tanúbizonyságot a testvériségről és a
közösségről. A családnak minden tagfua szükség van, Senki sem tarthatja magát olyan
gazdagnak, hogy azt gondolhassa, nincs szüksége a másikra, és senki sem tarthatja magát vagy senkit sem tarthatunk - olyan szegénynek, hogy ne tudna adni valamit a másiknak.
Elsősorban is a közösség, majd pedig az egyittműködés legyen az, ami igazán gazdagít
bennünket. Ezérítehát együtt kell haladnunk azÚt űtján. Ez az egyetlen módja annak, hogy
teljes tanúbizonyságot tegyünk közös karizmánkról.

Ahhoz, hogy meg tudjunk felelni ennek a hivatásnak és küldetésnek, szükség van
mindnyájatoknak a folyamatos képzésiránti megújítottelkötelezettségéte, a kezdeti
képzósi időszak termékenységére,A Ferences Világi Rend pontosan olyan lesz, amilyen a
tagjainak a képzése.A mai időknek és a mai nap követelményeinek megfelelő képzés
nélkül a Ferences Világi Rendnek nem lesz jövője, mert jelene sincs.
Kedves világi rendi testvérek, a ránk váró küldetés nem könnyű, de bizton mondhatom
nektek:

Ne féljetek, mert ti is kegyelmet találtatok Istennél.
Ne féljetek, mert nem vagytok egyedül, együtt járunk ezen aziton.
Ne féljetek, mert azÚr mindig veletek van.

Amint azt egykoton első társaihoz intéúe,úgy szól most hozzátok hívó szóval Assisi
Szegónykéje erről aszent helyről:

Menjetek el

Menjetek,

a

világba, és töltsétek be azt azÚr Bölcsességének Lelkével!

és szolgáljátok a

betegeket,

a

peremre szorultakat,

és az

Ő szeretetének erejével!
Legyetek az Úr szeretetének küldöttei és tanúi a családotok életében, a
munkátokban, örömötökben
és bánatotokban, az emberekkel való
találkozásaitokban, a társadalmi életben való jelenlétetekben és
elhagyatottakat, az

közreműködésetekben,

és minden teremtménnyel való testvéri kapcsolataitokban.

Menjetek és hirdessétek az egészvilágnak az ÁIdást és Békességet!

Végezetül szeretném újra kifej ezni barátságomat és testvéri tiszteletemet, és a
Kisebb Testvérek egész rendje nevében biztosíta|ak benneteket, hogy lelki asszisztensi
s

zo1 g ál

atunk

te lj e

s m értékig tiszteletb

e

n taftj a a saj át

jo

grendeteket.

Szűz Mária, "az Úr alázatos szolgálóleánya, aki mindig kész volt az Úr igéit
befogadni és hívásait követni" (Reg, 9,), járjon közben szeretett ftánáI, hogy mindig
készek legyetek teljesíteni azÚr akaratát,

SZT FERENC MEGTERE,SE
(fr, Martin Pablo Bitzer OFMConv, Argentina)
A téma, amivel foglalkozunk, nagyon kényes, minthogy nemcsak Assisi szegénykéjével,
hanem a mi életünkkel és meghívásunkkal is kapcsolatos.
Az előadás két része:
1. Megtérésa Szentírásban
2. Szt. Ferenc megtérése.
1 . 1 Megtérésaz Ószövetségben

Fontos megjegyzés: a mi gondolkodásmódunk, melynek gyökere a görög fllozőfta, az
absztrakció eredményekénttávolságot teremt a gondolat és a cselekedet, a1y tfugy fogalma
és maga a tárgy között. A zsidó mentalitás, amely megalkotta a Szentírást, melyben
felismerjük Isten sugallatát, ezzel szemben nagyon közvetlen és konkrét: ezért képeket
használ konkrét, de elvont dolgok leitásáta, amelyeket magukatnehéz megérteni.
Ezí a felismerést ke1l alkalmaznunk a megtérésről való elmélkedésünkben is. Így ez nem
egyszerűen egy lelki, belső vagy erkölcsi folyamat, amelynek semmi dolga annak életével,
aki megteszi, hanem egy valódi, ftzlkai folyamat, amely azonnali következményekkel jár.
Két mozdulatot von maga után:
- elkülönülés a gono§z életviteltől
- visszatérésIstenhez, felismerve, hogy Ó egyedül jó és Ő u, élet forrása.
- Nézzünk egy konkrét péIdát: a próféták szaya szerint két ellentétes valóságot
megtestes ítő két helyet

:

Jeruzsálemet és Béthelt. Amint tudjuk, Jeruzsálem kiemelt város volt, melyet Isten
választott lartőzkodási helyéül, lábainak zsámolyául, templomában. Sion, Dávid sziklája
htvatkozási pont volt minden izraeltta számára, mert emlékeztelte a népet az Istenhez
tafiozásra a szövetség által. Béthel azonban, ahogy a próféták rámutattak,
a szal<rá7ts prostitució helye volt. Nos, a tény , me|yhez a prőféták ragaszkodtak ennek a

gyakorlatnak az elítélésében,
közvetve mutatja, hogy az inaelriták meg voltak babonázva, és
szívesebben, mint Jeruzsálem felé, amely Palesztina déli részéntaláIhatő, (szívben, de
valóságosan is, mint látni fogjuk), hajlamosak voltak Béthelbe menni, ami északon
helyezkedett el: ezért a megtérésrevaló felszőIitás elsődlegesen ftgyeImeztetés f,rzikallag
való irányváItásra, arccal Dél felé és nem északa: másodsorban egy belső hívás, hogy
fordítsák el arcukat abáIványoktól és forduljanak az igaz Isten felé. De amint láthatjátok, a
kettő szorosan összetartozik és nem választhatő el egymástól: nem lehet, hogy valaki
belsőleg megtért, ha folytatj aűtját a Jeruzsélemből Béthel felé vezető úton..,
A prófeták tudatában voltak annak a ténynek, hogy egy ilyen természetű tett fölötte volt
az ember lehetőségeinek, még ha készségesés szívébenelszánt a jót keresni, szomorúan
tapasztalja, hogy a gyakorlatban hajlamos a bűnre. Jeremiás mondja jelképesen:

Meg tudja az etiópiai változtatni bőrét, a leopárd afoltjait?
Es ti tudtok jót tenni, megszokva a rosszat? (13,23)

De a prőfétaiizenet nem ál1 meg ennél a pesszimista emberképnél:ellenkezőIeg, az
emberi korlátok felismerése nyit utat az isteni kegyelem működésének, így ugyanaz a
Jeremiás kiáltja örömmel és reménnyel:
Hozz vissza, engedj visszajönni,
Mert Te vagy az én Istenem! (31 ,18)
Isten ad az embernek új szivet és új lelket, hogy képessétegye amegtérésre.(Ez.II, 19-20)

1.2. Megtérésaz Újszövetségben
Jézus tanítja nekiink, hogy nem eltörölni jött a törvénl és a prőfétákat, hanem
beteljesíteni. Kinyilatkoztatta magáről, hogy ő az űt, az igazság és az élet, ő dz, aki
kinyilatkozíatja az Atyát, aki megmutatja az embemek az Isten szívéneklegbelsőbb titkait
Következésképpen , az Újszövetség izenete, ami a megtérésre vonatko zík, - ami bővülni
IátszIk a Krisáustól származő teljességből, - ténylegesen folytatása az Ószövetségnek,

tiszteletbentartva azt: ez a teljesség megnyilvánul a terminológiában is, melyet haszná|, ez a
metanoéo szó könilj árása, Ahogy azÚjszavetség hasmálja ezt a szót, nem felel meg a világi
irodalomnak (ahol a ,,vé7emény megváltoztatását" jelenti, hanem tökéletesen azonos a zsidó
kifej ezés j elentéséve1 : me gfordulni.
Ez nem filológiai disszertáció! Ennek a megfigyelésnek az értékenagyon fontos, és
kokrét vonatkozása van hitünkre. Először Keresáelő János felhívása (Mk 1,4), de főleg
Jézus beszédének kezdete - metanoéite - nem
arra szőIít fel, hogy a véleményi.inket yagy elképzelésünketváltoztassuk meg egy
meghatározott dologról, hanem erőteljes felszőIítás életünk megváltoztatására, konkrét
gesztus, amely megfordulást javasol az Isten és ember közti viszony irányában Röviden
szeretném elmélyíteniJézus ljzenetét. Fentebb pírhuzarrtot vontam Keresztelő János és Jézus
beszéde között, mert fogalmilag az izeneí egybevág: de János maga mondta, hogy a
vőlegény és a vőlegény barátja nem hasonlítható össze! Jézus felszőIítása a megtérésre
lényegébenmás, mert Ő részíyeszaz Atyu teremtő munkájában, és Őh"Iy"ri az ember
szívébea képességet, hogy fogadni tudja az üdvösségizenetét. A megtérésrőIbeszéIve az
Ószövetségben láttuk, hogy az leírhataílan munka isteni segítségnélktil: Jézus bejelentve a
messiásvárás beteljesülését és az Isten országának eljöttét, fogékonnyá teszi az ember szívét
az örömhír elfogadására. Nagyon jól értjük, hogy a megtérésre való felhívás (abban az
értelemben, hogy elvetni a bűnt és visszatérni Istenhez) nem egyik célja Jézus küldetésének
a világban, hanem ez a céI, amely előkészíti a véget, az ő eljövetelét az emberek közé, ez az
üdvösség. Lukács mondja (5,32):
Ir{em

az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket

A

megtéríteni.(metanoia!)

megtéréstehát megnyitja a bűnös ember szívét,hogy elfogadja Isten szeretetét, és a
benne való hitre vezeí. A megtérés, amiről Jézus beszél, nagyon sokat követel, többet, mint
amit apróféták az Ószövetségben: Jézus nem boldog a bűnös múlttól való elfordulásnak egy
külső gesztusától, Ő valódi és radikális változást kíván. Ebben az értelemben a megtérés
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Jézus szerint magában foglalja a ,,más emberré lenni", ,,űjjá születni" jelentést:gondolhatunk
a Nikodémussal folytatott beszélgetésreés a meghívásra: felülről születni (Jn 3,1-2I)
Ha azon gondolkodunk, mi az alapvető újdonság a jézusi megtérésben: az Ószövetségben
Isten igényelte a megtérésta szövetséghez való hűségben, melyet az emberrel kötött: ezért
jöttek a parancsok a törvényben kifejezve, szerződés, amely kötelez. Jézus ellenben a, Ó
beszédébenhangsúIYhelyez az ajándékoző megtérésre,amint ismét Isten fialvá leszünk
(Lk 15), felemelve arra a méltóságra, amely arravár, akí elfogadja amegtérésfolyamatát.

1. Szt Ferenc megtérése

Bevezetés

Vessünk egy pillantást Szt. Ferenc Végrendeletére. Szembe akarunk szállni
szöveg láthatő egyszerűségével, kiemelni rejtett lehetőségéből, belső erejét megőrízve,

a
a

szent életéneklegdöntőbb eseményét.
Tehát, mi volt a fordulópont Ferenc megtérésében?Mi volt a döntő esemény az
Ú n aI v aIő taláIko zás áb an?
Az éIetralzok válaszként felsorolnak néhány hősies, nagy, csodálatos epizódot:
taláIkozás San Damiano keresztlével (2CeI VI 10a), a spoletoi úton a hangnak hallása
(2 CeI II 6b), a leprásnak adott csók (2CeI VII 17b): ezek mind különlegesen erre vonatkozó
események.
P. Maranesi OFM érdekes tanulmányában, melyet követek, írja, hogy mi elősegítjük
az éIetralzi féIreáIlítását a leprással való élményrrek.
Még mikor beszélnek is arrőI az időszakról, melyet Ferenc a leprások között töltött,
ez a perlfértán marad. Ez nem fontos esemény. Úgy srerepel, mint egy példa aszkétikus
gyakorlatra, alázatos önmegtagadással.(lCel VII, 17ú.Úgy szerepel, mint bevezetés yagy
előkészül et az Úr akaratával valő taláIkozásra és életénekmegválto ztatására. Tehát, az
evangélium hallgatásának epíződja, és mindenek előtt a San Damiano-i kereszt megszólalása
vált fontosabbá,

A

Végrendeletet nyitó rövid elbeszélő szakaszban nagyon pontos váIaszt ad a fenti
kérdésre.Vessünk egy pillantást az első 3 versre.
A leprással történt esemény mellőzése mellett egy másik esemény is szerep eI az
életrajzokban. Hősies átalakulását beszélik el az eseménynek: a kezdeti elbeszélést
Ferencnek a leprások közt töltött idejéről (Végr, 1Cel) később helyettesíti a hősies epizód a
leprásnak adott csókkal. (2CeI, Bonaventura)
Ma a tudósok egyetértenek a szent saját írásainak elsődleges értékében,mint
,,kiváltságos forrás az ő vallási élményénekmegértésében".Bár az is igaz, hogy a rendkívül
széles éIetrajzi anyag különböző munkái hozzájárultak egy eset megértéséhez,amely még a
kortársaknak is már kivételesnek és varázslatosnak tűnt.
Mondják, hogy a Végrendelet stratégiai értékFerenc krisztusi programjának
megértésében.(G,Miccoli)
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Nézzük akkor a szöveget.

l.a

AzÚr így mutatta

A

meg

nekem

a történet két főszereplőjének

bemutatása
Ferenc testvérnek

hogyan kezdjem el a

b.

bűnbánattartást:

a kezdeti helyzet leírása

míg bűnökben éltem,
nagyon kesení volt számomra a leprások látása

B
2.a Es maga azÚr
b.

Eletének központi eseménye

vezéreltközéjük

és én irgalmasságot cselekedtem

Isten cselekedete

velük.

F'erenc válasza

C

3.a Ésamikor
b.

eltávoztam

tőlük

A cselekedet pozitív befejezése

az, ami eiőbb keserű volt számomra
átváItozott testem és lelkem

édességére

Ezeka tettek

a két főszereplő
egyikének életét
ra

c. Utána még egy kevés ideig vártam,

dikáli s an

me gv

áltoztatták

azután elhagytam a világot

A

3 vers vtzsgáIata

ki fog bontakozni követve

a

három tészt, melyek a szövegen

kívülinek látszanak,
A. A történet két fő szereplőjének bemutatása, és az,,elhagyás'ltelyzetének leírása.
B. A váratlan esemény és
C, apozítívkövetkezménye a tetteknek, ami radikális változásthoz az egyik személy
életében.

I2

2.1

A történet két főszereplője

a. AzÚr
Milyen képet nyújt Istenről a szöveg? ,,Isten megmutatta" ; ez parancs vagy qándék?
Isten parancsot adott a bűnbánat megkezdésére,vagy megadta neki a bűnbánat
me gkezdé s ének aj

ándékát?

Csak 11 alkalommal fordul elő Ferenc írásaiban ez a sző; dedit, 5-ször a Végrendeletben,
ugyanolyan nyelvhasznáIatban (ez amagyar fordításból nem derül ki):

Es a, Úr templomaiban olyan mély hitet öntött belém,,,
olyan határtalan bizalmat adott nekem o, Ú, és ad ...papja iránt.,.
testvéreket adott mellém o,

Ú,

o, Ú

megadta nekem, hogy egyszerűen és világosan elmondjam
regulót és ezeket a szavakat,..

és papírra vessem

a

Mindegyik esetben szembe találjuk magunkat az adománnyal,Isten adományával Ferenc
r észére, Isten nagylelkű kezdeményezésével.
Így olvashatjuk akezd,ő kijelentést a következő módon:

Jósógában és nagylelkűségében beleegyezett, megengedte, megadta nelcem, Ferenc
t

es

tv érn ek, h o gy e l kez dj

b.

ek b űnb ánat

o

t t ar t ani.

Ferenc testvér

Ki Ferenc
A szöveg

testvér?
alaplán egy ember, aki erős és pontos öntudattal és önismerettel rendelkezik, de
mí az eredete önmagáról való bizonyosságának?

Az Úr nevemen szólított, hogy páratlan dolgot vigyen végbe bennem.

A szöveg

egy embert említ, akinek neve van, mert ,,nélvéváIí", de azért, mert valaki ezen
a néven szólította.
De nézzik meg a két alapvető elemét az ő öntudatának:
egyrészt, tudatában van annak, hogy ő egy alázatos szolga
másrészt, teljes tudatában van erkölcsi felelősségének a kapott parancs tekintetében.

Ezek az elemek melyek jellemzik Ferenc öntudatát, nem mondanak ellent egymásnak,
hanem kiegészítik egymást.
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2.2
a.

Lz

,, elhagyás" lényeges feltétele

Az é|etrajzok szerint

Ferencet úgy ábrázolják, mint egy hiú embert, yagy egy önimádő íflat, magas társadalmi
pozicióban.

A Végrendelet szerint
Mit mond Ferenc magárőI? Hogy látja ő az ,,elhagyás" helyzetét? Mit jelent számára
b.

a

,,bűnökben élni" kifej ezés?
Az ő leírása nagyon egyértelmű.
Ferenc űgy taláIja, hogy a bizonysága és következménye a bűnökben való életnek dz,
hogy nem bírja elviselni a leprások látványát.
Ebből kiindulva felbukkanhat abűn moralista nézeténektávolléte: nem az Isten törvényét
megszegő, erkölcsileg elítélhető tettek vannak középpontban.
,,mert bűnben voltam, megs értettem Isten föls égét"

Ferenc képe a bűnrő1 nem moralista (ezekben a sorokban).
A bűn megítélésébenvaló eltérésipont az a létáIlapot, amelyben taláIla magát, tapasztalva
és érezve, mint életénekkisebbedését. Ez oí}nan ered, hogy saját létezéséttávoltnak érzí
Istentő1.

Minden gyengeség és a tisztátalanság fölött, azigazi,,bűnökben
Isten jelenlététaz éIetében,

léte" az,hogy elutasította

Olvashatj uk a 2, Intelemben:

Az Úr íg,, szólt Ádámhor; A paradicsom minden fájárót egyél, de a jó és rossz tudás
fájáról ne egyél. Áaa- tehót a paradicsom minden fájáról ehetett, és míg nem szegült ellene
az engedelmességnek, nem vétkezett, Mert a jó tudás fójáról az eszik, aki akaratát a maga
kizárólagos tulajdonának tartja, és aki felfuvalkodik azon jók miatt, amiket a, Ú mond és
művel általa. Es így a gonosz lélek csábítása és a parancs megszegése révénmegterem a
rossz tudás gyümölcse. Természetes tehát, hogy bűnhődnie kell miatta.

a

,,bűnben élés"alapvető gyökere meghatározőan a saját akarat
kisajátításában van, ahol minden kívánság és erőfeszítés önmagára irányul. Ó a
világmindenség központja. A középpont, amelyre minden más irányul.

Ferenc számára

Olvassuk a 8. Intelmet:
Így szót az apostol; Senki sem mondhatja; Jézu, o, Úr, csak a Szentlélek által, és nincs,
aki jót cselekedne, nincs egyetlen egy sem, Bárki irigykedik tehát testvérérea jó miatt, amit
mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire
iriglkedik, aki minden jót mond és cselekszik.

I4

Az

irigység bűne ugyanabból az én-központú viselkedésből születik, amelyben mi
képtelenek vagyunk dicsérni Istent a másokban megvalósuló jókért, hanem magunknak
akarjuk, ezáItal a káromlás bűnébe esve.

Fontos megjegyezni azonban, hogy az Intelmekben az én-központúság nézőpontja

nemcsak a ,,romlott" szeméIynek van címezve, aki a gyönyörthelyezt élete középpontjába,
hanem azis, akl anahasznáIja a jó dolgokat, amiket kapott azŰrtőI, mint jellemének jó
hajlamait, hogy felmagasztaljamagát a jőért, amelyre képes,
yagy aki irigység-depressziőba esik a másokban végzettjók miatt.

A Három Társ Legendájában érdekes a történet befejezése:

Ésettől az órától megszűnt imádni önmagót.

Tehát ez volt a bűnös helyzet: önimádat, saját dicsőségének állandó és lázas keresésében
önmagát tette meg minden vágya tárgyának.

2.3
L.

Eletének központi események
Isten cselekedete

,r4s az Ú,

A

szöveg

-ogo vezérelt közéjük"
így szőI:

maga

azÚt.

Aztánújból, mint korábbani maga a Magasságbeli:

,,ő, a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem,
hogy a szent Evangélium szerint kell élnem"

Ferenc megtalálja Isten cselekedetét az ő fizlkai és lelki lendületében, mellyel Assisiből a
völgybe , a leprásokközé alacsonyította le magát.
Csak a hatalmas Isten keze tudta a ftatal Ferencet képessétenni, hogy befejezze ezt a
ftztkat, és mindenek felett lelki változást:
A városból, a hatalom és a jólét környezetéből,
A völgy szegénységébe,a kitaszítottak menedékhelyére,
Ahol élhette az én-központúság ugyanolyan megtagadását, mint a többiek.

b.

Ferenc vá|asza

Ferenc nem állt meg ennél az egyedülálló és csodálatos változásnál, ami benne
megvalósult.
,,Isten és én." Isten és Ferenc, együtt

A

azuton.

szöveg beszél Ferencnek arról a szabad és nagylelkűkitartásáról abban a váItozásban,
amely ezekközé a szerencsétlenek közé vitte őt, hogy nekik adja önmagát. Odaadni a szívét
(c ordi s), ho gy me gélj e az tr galmat (mi sericordia),
Eztmegfigyelve a történet szerkezetében, Ferenc ezt mondja nekünk:
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,,Elkezdtem bűnbánatot tartani, mert elkezdtem irgalmasságot cselekedni a leprások
között."
Mert az Ő számára ,,bűnbánatottartani" ugyana4 mint ,,irgalmasságot cselekedni".
Mélyebben kutatva az irgalmasság ilyen felfogásában segítene megérteni, mit ért Ferenc
,,bűnbánattartáson". De itt most lehetetlen ilyen feladat megoldása,
Az ő történetében Ferenc ajánl nekünk egy pontos sorrendet az események közt: Az első
és alapvető helyen ott van a szeméIy, szenvedésében és félre áIlítoítságában, aki létrehozza a
megújulást életénekösszes többi területén, még a vallási életébenis.
Megfordítva az elbeszéléssorrendjét, ragaszkodva alÁoz, hogy a vallásos indítékot
feltételezték az ő irgalmas találkozásában a ,,másikkal", elveszítjnk Ferenc elbeszélésének
egyedülállőságát, amit pontosan a ,,másik"-ban és a nyomorúság közepén az irgalomban
találtunk ffi€g, Isten radikális felfedezése. Nem a spoletoi úton hallott hang, sem a San
Damiano keresztjén látott arc az, ami utat nyitott a leprások hangjának és arcának, Az
ellenkezőj e igaz: az ő nyomorúságuk irgalommal való nézésefedett fel előtte minden mást,
amit én-központúsá gában nem volt képes meglátni.
De Ferenc nem szőI szociál-politikai helyzetéről, nincs igénye arra, hogy vallási-szociális
váIaszt adjon, nem is valamilyen aszkétikai gyakorlatot végez. Ez egy másik módja lenne
annak, hogy ön-központú maradjon.
Szíve szemeinek irgalmas megtérésea nyomorultak felé a valóságban elvezette őt a
leprások közé, és taláIkozásra kényszerítette annak a szenvedésével, aki, ugyanilyen
irgalmas váItozás maga lett során, maga lett ,,leprás". A megfeszített Krisztusnak ez a
felfedezése alkotja majd a végső és abszolút bizonyítékotarra, hogy a Iétezésértelme a
Krisztusnak való átadottságban van, a leprásokon keresáül. Es minden megváltozik! Ferenc
élete többé nem lehet olyan, mint korábban volt, mert lelkivilága feje tetejére állt.

(Ez az első római előadás, amelyet lefordítottam Nektek.

A

téma nagyon közel áIl
hozzám, meg is kérdeztem Martin atyát, hogy szerinte lehet-e igazi ferences valaki, ha nem
éli át valahogy ezt az élményta leprással. Azt felelte, hogy szerinte nem.
A fordításban igyekeztem hű lenni az ercdetíhez, ez néha a magyarosság rovására ment.
Néhány mondatot kihagytam, mert sehogy nem sikerült magyarra átiltetnem, és hiányuk
nem zavatía amegértést. )

A Ferences Világi Rend képzésilevele.
Megjelenik kéthavonta.
"Ingyen kaptátok, ingyen adjátok."
Kiadja a FVR Országos Tanácsa belső használatra,
l024 Budapest, Rómer Flóris u. 4.
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