A Ferences Világi Renc1 képzési levele

Szent Bonaventura:

Ima a Szentlélek hét aj ándékáért
Ké{ük kegyelmes Atyánkat, á7talad, érttink emberré lett,
keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia áItaI, hogy
árasszabelénk a hét ajandék Szentlelkét, aki minden

telj ességével raj ta

nlugodott.

Add meg nekünk a bölcsesség lelkét, hogy az életfájtnak,
aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éItető ízétmegízleljük;
az értelem aj án dékát, ho gy elménk látása me gvil ág o s o dj ék ;
a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre
iépjünk útjainkban;
az erő s s é g aj ándékát, ho gy támadó e1l ens é ge ink zal<latás át
erőtlenné tegyük;
a tudomány ajándékát,hogy a jó és rossz
me gktilönbö zteté s éhez kel l ő szent tudománnyal b etelj ünk;
a j ámb ors ág adományát, ho gy az ir galom indulatát
magunkra vegyük;
az istenfélelem ajándékár, hogy elkerüljünk minden
rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged
végzésében.
Azt akartad, hogy ezeket ké{ük abban a szent
imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd
nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges
Neved dicsőségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel
együtt tisztelet és dicsőség,háIaadás, tisztesség és hatalom
Ámen
mindörökkön-örökké.
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A testvéri közösség, mint alapvető eleme Szt. Ferenc lelkiségének
A meghívás fogalmát

a Szentírásban mindenütt megtalálhatjuk.

Ezt szemléltethetjük

az

Ószövetségben Ábrahám , azÚjszövetségben Jézus és a Xtr, században Szent Ferenc hivatásával.
Megértve, hogy Isten hív egy személl a FVR-be, így mindenki a rendben felelős akezdeti hivatás
gondozásáért, Az egész képzésifolyamat célja: kísérnia személy,t a saját útján, melyen felfedezi Istent,
felfedezi Szent Ferencet és felíedezi saját hivatását.
Mikor az első apostolok keresték Krisztust, az Ő vá|asza ez volt: ,,Jöjj etek, nézzétek meg !" (Jn, 1 ,3 9)
Ma is ez az alapvető magatartása avtlági ferenceseknyL"yp$gr, +i\ keresik, hogyan követhetnék

Krisztust.

,!

,,A világi ferencesek Regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát,
követve Assisi Szent Ferenc példáját, aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel együtt élt
él et én ek köz épp ontj átl és ins pir ál ój ául. "
A képzéstúgy értelmezzűk a világi ferences életútraés életúton, mint az egyén és a közösség
növekedésének valós rápláIását úgy, hogy az ít, amit a mai világban élünk, egyre jobban és jobban
alkalmazkodjon az evangélium péIdájához, A képzésnekkis csoportokban kell törtérrrrie,mell,rrek tagjai
megosztják hitbeli tapasztalataikat. A közösség élete valóságos tényezője a képzésnek.A közösségi élet
hozzájáruI az interaklív viszony fejlődéséhez, a ferences személyiségés jellem képzéséhez,a ferences
viselkedés fej lődéséhez.
1. Ferences örökség

Ami úgy kezdődött Ferenc számára, mint részleges válasz egyéni meghívásra, Isten gondolata szerint nem
így folytatódott. Ferenc eredetileg aú,hitte,hogy az Úr hívása az ő éIetében az ő saját megtérésemiatt
történt. Azt gondolta, hogy a felszőIitás életénekmegvá|toztatására egyéni hívás volt, hogy alakítsa át

ifiúsága önfejű ösvényeit. Fiatalságából olyan sokat töltött el úgy, hogy kicsit vagy egyáltalán nem ftgye7t az
evangélium üzenetére! Ez az igazság fokozatosan vált világossá számára bebörtörrzésén, betegségén, Assisin
kívüli barlanglátogatásain keresztül. Kikristályosodott benne az Úr hívása szívénekmegváItoztatására- Ez a
hivatás valóban Isten akarata volt az ő életére vonatkozóan, Ferenc elégedett volt ezzel a helyzettel, de
Istennek nem ez volt a szándéka. Hogy meglepődött, mikor Bernardo Quintavalle lovag kérte, hogy
csatlakoáasson az ő életútjához,míutántitokban megfigyelte Ferenc éjszakai tmájátl. Péterkanonok is kérte,
hogy a tarsaság tagja lehessen. A mezőrőI a íijlclműves jött, hogy közéjük álljon. Voit valami, amit Ferenc
megragadott, ami másokat is vonzott életútjanakkövetésére, Ferenc alapkérdéselátszólag ez volt: ,,Milyen
életformát válasszunk?" Ebben ahelyzetben ismét a Szentíráshoz és az imához fordult, hogy megértse, mit
kíván tőIe az Úr, Ferenc még világosabban megértette, ahogy elmondja Végrendeletében: ,,Mikor az Űr
testvéreket adott mellém, senki sem mondta meg nekem, mit kell tennem, hanem eú. Ö, a Magasságbeli
nyilatkoztatta ki nekem, hogy a szent Evangélium szerint ke1l élnem." (Végr 14)
Ferenc a ,,testvéí" kifejezést hasznáIta azoka az emberekre, akik kérték,hogy társulhassanak hozzá. Soha
nem hivatkozott rájuk, mint követőire vagy fiaira, ahogy más egyházi rendekben szokás volt. Még a név is,
amit választott számukta, a Kisebb Testvérek Réniljé,bepillantást enged abba, hogyan látta magát és a
többieket vele eglütt. Nem magasra heiyezve, hanem szolgaként, követve a mi Urunk példáját. Saját
közösségükben senkit sen emeltek a többiek fölé. Aki a többiekre gondot viselt, az őr (gvárdián) volt, aki
Isten közelében tartotta őket.
Ferenc a családot választotta kapcsolataik modelljéü1,
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,,Ésbárhot tartózkodnak vagy találkoznak a testvérek, mutassák meg, hogy egy családból valók. Es egyik a
másiknak bizalommal tárja fel bcját, mert ha az anya táplálja és szereti test szerinti fiát, milyen gondos
szeretettel kell kinek-kinek szeretnie lélek szerinti testvérét," (2Reg ő. 7-8)
,,Antenttyire az Isten. kegyelme engedi, mindenki tigy szeresse és táplálja testvérét, mikéníclz anyű szereti és
táplálj a gyermekét. " (] Reg 9, l 1 )

Azonkívül, hogy bajaikat eglrnás tudomására kellett hozniuk, a köztük lévő betegekkel torődniük kellett,
javítani egynrást alázattal és szeretetteljesen, nem volt szabad emlékezni a másik hibáira. Mikor a
remeteségbe|7 az imádkozó és a rőIa gondoskodó viszonyát 1eí4a Ferenc,az anya és fta viszonyához
hasonlítja.

,,Akik szerzetesként akarnak remeteségben élni, hárman vagy legfeljebb négyen legyenek együtt; közülük
kettő legyen az édesanya, és legyen nekik két vagy legalább egy fiuk, A két édesanya Márta életétutánozza,
a két fiu pedig Máriáét. " (RegR l)

Ez a kis csapat, ez a testvériséglehet az alapja az egyház újjáépítésének.
Mint világi ferencesek, nekünk is adott azŰr testvéreket és nővéreket,,, A világi ferences regulája és élete
ez: megtartani a mi Unrnk Jézus Krisztus evangéliumát..." Ezl tesszük mi ,,Assisi Szt Ferenc péIdáját
követve, aki Knsztust választotta az IstenneI és az emberektrcel élt életénekközéppontjául és inspirálójáu1,"

A

testvéri közösség az, amely által, és a kömyezet, amelyen belü1 meg vagyunk híva, hogy éIjnk az
hivatása testvéri közösségben. E cél érdekében
evangéliumot. ,,A FVR hivatása az evangélium rr]sgélÉqÉlpk
gyűlnek
melyet
testvériségnek hívnak." Vannak testvérek és
össze,
a FVR tagjai egyházi közösségekben
nóvérek, hogy támaszt és bátorítást nyújtsanak egynásnak, Varurak, hogy tanítsanak. Hogy javítsanak.
Varurak, hogy segítsenek nekem élni az evangéliumot, és én vagyok, hogy segítsek nekik éIni az
evangéliumot.
2. Közösség-modell

Isten atyasága és Jézus Krisztus testvérisége alapján

Ez az alapsejtje a Rendnek, látható

jele az Egyház:nak, természetftjlötti valóság Isten atyaságára és Jézrrs

Krisztrrs testvériségércalapozva, átéWe a Szentlélek erejében. A

Lélek ajándéka az Ó Egyházának,hogy
hálával fogadjuk, megosztva adornányainkat, hogy az egység és közösség jelévéváljtrnk ,,azokért, akik
szavukra hinni fognak bennem." (Jn 17 ,20)
A hierarchia mellett ott van azEgyház prófétai éskaizmatikus jelenléte, amely résztvesz küldetésében.Ez
az a speciális hely, ahol a testvérek és nővérek támogatást kapnak keresztségi méltóságuk tudatosabbá
válásában, azEgyházhoz tartozásuk megélésében,a ferences kaizma megjelenítésébenazEgyházban, hitük
megérlelésébenés abban, hogy Krisztus feltámadásának tanúivá legyenek.
A FVR az egész világon

a test, és a

testvéri közösségek a test tagjai, amelyek fenntartják.

Minden közösségnek van saját a|akzata és fizikai helyzete, de nincs és nem is lehet elszigetelve a többitől.
Ez fojtogató lerrne. Áfialmas meggyengítent az összetartozás érzésétaz egész FVR-del, és bezárkózni saját
közösségünk kis környezetébe, mert meg lennénk fosztva a Rend általkOzvetített élő víztő],.

A testveri közösség élő $ándék, amit mindig magunkban hordoáatunk, ami egészen más, mint csak
találkozókat tartani: azok csak nregadják a ritmusát az űtkészítésének.

A közösségnek van Tanácsa, amely lelkesíti és vezeti, találkozókat szervez,hogy tagjai fejlődjenek hittani
ismeretekben, lelkiekben, lélektanilag és szociálisan. Mindezek megtétele vezet oda, hogy a közösség

anyává váljon, aki folyton szüli Ferenc követőit, és tanítóvá, hogy oktassa és nevelje őket. Jelen képzési
kurzusunk alatt fogjuk látni a ferences élet kívánalmait. A szeretet közösségének kell iennie, a follonos
megtérés helyének kell ierrnie, és a támasz helyének, hogy az evangéliumot meg tudjuk élni a vtlágban. Az
idézett források ilyerr elnevezéseket használnak: barát, testvér, nővér és emberek. Ezek az írások, melyek tele
vannak bölcsességgel, alkaimazhatők a FVR testvéreire és nővéreire, férfiakra és nőkre is.
atyaságáből és Jézus Krisztus testvériségébőlszármaztaila alaplát.
A Szentháromság olyan egység, amelyben egyik személy sincs a többi fölött . Habár ez a radlkális egyenlőség
nem igaz a tererntmények viszonyaira, mégis tanít minket, mit jelent Isten képéreés hasonlatosságára lenni
(Ter I,26), és látomást nyújt, amelyre az emberek törekedhetnek.

A közösség ferences eszrnényképeIsten

Az

a7ázat

megnyitja az embei szíveket ennek az isteni viszonynak a megtapaszta|ására.

A

fölséges Isten dicséretébenSzt. Ferenc kimondja: ,,Te vagy az alázat|" mert a mi Szentháromságos
Istenünk természeténélfogva személyek szabad egyesülése uralkodás és alárendeltség nélkül. Mivel Istenhez
hasonlóknak vannak teremtve, az emberek is lassan személyek szabad közösségévé válnak - uralkodás és
alárendeltség nélkül, így megvalósítva az ígazi alázatot. Szt. Bonaventura mondja nekünk a
Megtestesülésről: ,,Isten alázatosan lehajol, hogy felemelje a mi természetünk porát saját személyévelvaló
egységbe."

A Szentháromság az

alapvető viszony, amely megteremti azEgyházat:

,Az

egyetemes Egyházúgy jelenik

meg, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből eggyé vált nép.'(LG 4)

,,Aki szeret engem, megtartja szayamat, és Atyám is szeretni fogja őket, és hozzájlk megyünk és bennük
fogunk lakni." (Jn 14, 23) A buzgóság, hogy megtartsa Jézus szavát, inspirálta Ferencet, hogy az
evangéliumot tegye a testvéri élet alapjává. Az evangéliumhoz való hűségre alapozva, a testvéri evangéliumi
élet a Szentháromság bensőséges viszonyába von be minket.
,

Ferenc magáévá tette Istennek a teremtményekre vonatkozó tervét, mint nővérek és testvérek családját:
Napfivér, Holdnővér stb. Soha nem beszélt önmagáról egyszeruen mint Ferenc, hanem mindig mint Ferenc
testvér, ,,Testvér" - kinyilatkoztatja a viszonyt minden teremtménnyel, amelyhez Isten hír,ta őt. ,,Testvér"kifejezi az ő küldetését is: gyógyítani a kapcsolatokat engedelmes a|ázat áItaL

l.Éteta testvéri közösségben
,,TestvériséE", ez a kulcs model1 a világi ferences evangéliumi éIethez. Az isteni hívás a tökéletes

a testvéri életben és a
szeretetben való életre, a szentségre való törekvésre és az Isten országának építésére

csoport közös erőfeszítésében csúcsosodik ki és ölt formát.
különböző szövegeiben megtalálható

A FVR közösségi

szemlélete mát a Regula

:

Az FVR az

egész világon elterjedt, szervezett katolikus testvéri közösség, (Reg 2)az egész ferences
családdal való életközösségben óhajtják megtestesíteni a közös szeráft atya kaizmáját,(Reg 1.b) és
hagyományosan,,bűnbánó testvéreknek és nővéreknek" hívj ák őket. (Reg 7. a)

Mély és érzékenytestvériségvolt jellemző,a korai,barátokra, egy Ferenc által kitűzött eszme. ,,Az Út
testvéreket adott nekem", mondja Ferenc a Végrendeletben, és meghonosította, hogy Kisebb Testvéreknek
hívják őket. Regulájában világossá teszi, hogy

szabályok és törvények magukban nem iránlthatják a ferences testvériséget. A hit, a szeretet és a
kegyelem is kiveszi arészétebből, A korábbi Regula figyelmeáeti a barátokat.:

,,Es mindegyrkük kell, hogy szeresse és gondoskodjon testvéréről minden olyan dologban, amelyben
megkapja Isten kegyelmét, ahogy az anya szereti és gondozza ftát."

A későbbi Regtrlában ezmás kifejezést nyer:
,,Haaz anyatestből sziiletett fiának így gondját viseli, ki ne szeretné és gondozná 1élek szerinti testvérét
még sokkal inkább?"
a. Szeretet-közösség

A közösség, melyet a Szentlélek hívott össze Krisztus nevében, a bűnbánó életnek kiernelkedően jelentős
és pótolhatatlan nézőpontja. A testvérek segítik egymást, hogy növekedjenek ,azIsten iránti szeretetben az
szeretet,bátorítás, testvéri figyelmeztetés stb által. Ok együtt felülemelkednek a
egymás iránti kölcsönös
rrehézségeken, megszabadulnak az önzéstőL és tanúságot tesznek azIstenhez való megtérésről.

Ferenc irásai azt sugallják, hogy ő megértette: a testvérek adománya több, mint egyszerűen Isten segítő
eszkőze, Ók szükséges feltétele és kifejezése az evangéliumi életnek, ami megköveteli a tanúságtételt
Isten szeretet-közösségéről, ami a Szentháromság, Ahhoz, hogy megszülessen ,,dz evangélium
tgazságának lelke, szüksége volt testvérekre" a Lélek szerint,

Amikor a testvérek vagy a nővérek kölcsönösen szeretik egymást, az Isten Lelke lakik bennük, és maga
Isten, a mindenlrató Atya, a Fiú és a Lélek lakóhelyet készit köztük. Mint ugyanannak a mennyei Atyának
fiai, és mint közösség, részesednek az isteni életben, testvérei Krisztusnak. ,,Ó, milyen szent és
gyönyöruséges, hogy ilyen testvérünk van!"

Mind a tanításban, mind a gyakorlatban Ferenc létrehozott egy testvéri életet, amely erős és gazdagon
értelmezett.

A

közösségnek, először és legelőször is, szeretet-közösségnek kell lenni. Szent Klára mondja
Végrendeletében:,,Krisztus szeretetével szeretve egymást, a szívetekben lévő szeretet külsőleg tettekben
nyilvánuljon meg úgy, hogy ilyen példa által kényszerítve, a nővérek növekedhessenek az Isten és az
eglirnás iránti szeretetben,"

A FVR közösség, mondja

a Regula, testvérek és nővérek csoportja, akik a Szentlélektől indíttatva saját
világi állapotukban aka4ák megvalósítani a szeretet tökéletességét. Fogadalmuk által elkötelezik magukat
arra, hogy éllk az evangéliumot Szt, Ferenc módján. Tudjuk, hogy a közösség alap;a Isten atyasága és
Jézus Krisáus szövetsége a berrrrünk élő Szentlélek tanúsága szerint, azEgyház tanítása által vezetve és
biztosítva. Mindez Szt, Ferenc példáj ának értelmezésébőlél, és az ő közösség-adományán keresztül.

Megtudjuk a Regulából, hogy a helyr testvéri közösség ,,az egész Rend alapsejtje", ami aztjelenti, hogy
vannak más egységek is, együtt alkotva az egész testet, Ezért szikséges az életerő, a kapcsolatok és a
tapasztalatok cseréje a különböző egységek között, hogy együtt növekedjenek, és elkerüljék az
elszigetelődést egy zártkörben, amelytől az elsorvad és meghal,

A

helyr közösség ,,Iáthatő jele az Egyháznak, amely szeretet-közösség".
megmutatni azEgyházjellemzőit egy kijelölt életuton és eglrrnást építve.

A

Ebből adódik a kötelesség:

helyi közösség ,,legyen a tagok számára az egyházias érzület és a ferences hivatás fejlődésének
kiváltságos helye, és apostoli működésük éltetője." Ez aú.jelenti, hogy a közösségnek tanulnia kell, hogy
újból és újból képes legyen fejleszteni ezeket az értékeket, és hiteles ferencesekké tenni azokaí, akiket a
ferencességbe elindított.

F
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Csak így válik helyes és kiváltságos hellyé, nemcsak a saját hivatás iránti kötelesség-érzetből, hanem még
inkább hitelessége által és az emberi gazdagságnyújtása miatt.
Konstitúciókbarr olvassuk, hogy ,, a FVR testvéri közössége annak az Assisi Szt. Ferencnek a
felfogásában fedezi fel eredetét, akinek a Legfölségesebb kinyilatkoztatta a testvéri közösségben élt élet
evangéliumi lényegét"és segítse eIő ,,az együttműködést a testvérek és nővérek között, valamint tevékeny
és közösségi jelenlétüket rnind a helyi, mtnd az egyetemes Egyházban". (Konst 28)

A

A közösség tagjai ,,kölcsönösen felelősek annak a helyi közösségnek az éleÉért,amelyhez tartoznak, és
a FVR-éfi az egész világon.... Ez megköveteli a személyes jelenlétet, a tanúságtételt,az imádságot és a
tevékeny együttműködést, össáangban mindenki eszközeivel és lehetőségeivel, a közösség életének
formálásában." (Konst. 30)

b.

A közösség az összetartozás, az egység és a kölcsönös

szeretet megélt tapasztalata

közösségnek egy fontos tulajdonsága az összetartozás megélt tapasztalata, Ennek a tulajdonságnak az
érlelrnezése a közösség életére a következők:

A

i, A

közösség ajándék, melyet fel ke1l fedezni és élni, rá van utalva a kegyelem ösztönzésére és az Tsten
kezdeményezésénekigényére, és nem az egyén saját elfogadásának minőségétől, az elhatátozása
szeszély étől vagy társválasztás ától flig g.

2.

A

3.

A közösség életénektükröznie keII az Atya irántunk való szeretetét, az Ő

közösség egy hívás szabad és felelősségteljes elfogadásán alapszik, személyes önátadásból eredő
összetartozás, szándékos elhatározás,biza\omból eredő elkötelezettség, nem a törvényből vagy a közösség
strukturájából. Konkrét kifejezése az ),egy test, egy lélek Krisztusban", az ,,egy sziv, egy 1élek", nem a
sz ab ályokon vagy e gyfonnas ágon al apuló ö sszetartozás.
váIasztását, hogy összehozzon

minket Krisztusban, a Szentlélek energiáj ának átadását, hogy helyreállítson mindent Krisztusban.

4. Az élet a közösségben felismeri minden személy méltóságát abban, hogy Isten választott gyermeke,
hogy Krisztus megváltotta, hogy képes válaszolni a Szentlélek ösztönzésére, hogy saját világának mestere,
hogy megtestesíti a jellemvonások és képességek egyedi keverékét,
jelenthet
,, A mi közösség iránti elkötelezettségünk hűsége és hitelessége modellt nyújt a világban, mit
az élet Istennel, és bemutatj a a szív szentségre való törekvésének a lehetőségét". A legkorábbi
ferencesek, szabadon az önző szeretettől, minden kedvességüket a közösség szívébeöntötték A
közösségi szeretet bemutatja az egységet a világnak, hadd lássa,

A

nővérek egyöntetűsége ,,birlokolva az egy szeretetet, egyesülve lélekben és eszmében" Isten
kedvességénekkifejezése, Isten gyengédségénekszentsége, Isten kedves őrködésének tanújele, Ahogy
Jézus imádkozta,,,legyenek bennünk egyek, hogy a világ elhiggye, hogy Te küldtél engem," és ,,hogy
az ő egységük legyen teljes, hogy a világ tudja, hogy szeretsz engem," és ,,hogy a Te irántam való
szereteted éljen benniik és én berrnük" (JnI7,2I,23,26),így aközösségi élet megmutatja és óvja a
Legfölségesebb finom , szerető és gondoskodó jelenlétét.

c. A közösség,

mint szentség az evangéliumi életben

Az

éIetről a közösségben úgy beszélhetünk, mint az evangéIium megélésének,,szentségéről", amely
kifejezi és előidézi a Krisz|ussal való egységben élésegész skáIáját, amely életiink középpontja és
inspirációja,

A közösség élete szentségi minőséggel bír, mert:
-

valódi támasz az evangéIlumi növekedéshez

- hasznos tapasztalat a csoport

lelki iranyvonalara vonatkozólag

- a biztonság kontextusa az evangéliumi értékekés gyakorlat megalapozására és megérlelésére;- konkrét,
emberi megnyilatkozása egy mélyebb lelki valóságnak;
-

valóságos je|e az ígazságnak a békének, és az ellentétek elsimulásának Isten uralma alatt.

d.

A közösségi élet összetevői

A közösségi élet, mint azideáI és irányadó az evangéliumi életre a következő összetevőkből áll:
1.

Részletes felépítés(Reg20-22)

- valódi közösség (nem

klub vagy baúti kör) különböző

szinteken létezve

- a Tanács vezetésével animálva és iranltva
- betöltve

2.

A

arészegyházi, apostoli és ferences feladatát

szükséges életerő (Reg 23)

- éIővé téve megfelelő képzéssel;
- mélyítve tagjainak

állandó elkötelezettsége révén;

- megérlelve párbeszéd és harmonikus probléma-megoldás álta1.

3. Fenntartó erők, melyek táplálják a közösségi életet (Reg24-26)
- rendszeres és gyakori

találkozók

- a tagok folyamatos támogatása;
- megfelelő

lelki asszisúencia;

- pasztorális és testvéri

vtzitáciő.

a közösségben

és a Tanácsban;

e.

Testvéri szolgál^at

kÖzÖtt, aki minden
evangéIirrmi közösség alapját Krisztusba helyezi, aki elsőszülött a sok testvér
kenózis választását
embert egy ígazlkozösségbe r,on. A közösségi élet úgy épül, hogy örömme1 üdvözli a
EmberÍia nem azért jÖtt,
a megtesiesrilésben és lrúivétban,és követi Krisztus, aszolga lábnyomát. ,,Az
(Mt 20,28)
hogy"neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életétadja sokakért váltságdíjui."

Az

Mióta Krisztus életétadta rnásokért, a szolgáIatmagában foglalja a lemondás , amega|ázás és a szenvedés
találla
nézőpontját A szolgáIat természetes kontextusát a szomorúakkal valÓ szolidar-itás elvárásában
és
elkötelezettség
iránti
élet
m.g, és nem a jrrtaúmban és elismerésben. Snit<sé§szení,-hogy a testvéri
annak művelése az áIdozatíal végzett szolgálat ajandéka által és ingyenesen valÓsuljon meg,
Ajáncték, mert testvéreink szolg áIatárőI beszélünk, és nem arrÓl, hogY Ők szolgálnak minket,

Átctozati szolgálat, rnert áldozat van benne; csak a szolgáIat kerül valamibe.
hanem
Ingyenes, rnert nenr követel viszonzást, mert nem a rabszolgaság kényszerében találja indíttatását,
a szeretet szabadságában, a másokró1 és a közösségről gondoskodó szeletet szÜkségességében,

Miféte szolgálat?
1. ,,Egymás terhének hordozása" - szolgálat
kell,
Ez'az-ŐIső és alapvető formája a testvéri diakóniának, mert a testvér nem tárgy, amelYen uralkodni
mások
hanem egy ,,teher", amit meg kell ,,szülni": és ő pontosarl azért testvér, mert sÚlYosan ránehezedik
vállára.

A testvéri közösség, nrint

,,támasz" valóstrl meg, akár az Isten és ember közti közÖsség is.

Valóban, Isten támogatta az embereket Krisztus testében, mert ,,a mi fájdalmaink nehezedtek rá, magára
vette a mi szomorúságtrnkat..., a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték Össze. A mi
üdvösségünkért éfi.e a bürrtetés.. ." (Iz 53,4-5)
A testvéri közösség a kereszt közössége; ezyafljelen, ha egPk átérzía másik terhét. Másrészt, ott nem
terhét.
1ehet keres ztényközösség és Krisztus törvényét tagadják meg, aho1 nem érzik a másik testvér

2. A jő péIda szolgálata

a helyét a

metanoiával kapcsolatban és összefuggésben, amelY
megparancsolja az ön-átalakítást, erőszakot téve kinek-kinek szenvedélyein és gonosz vágYain. A
köásségi élet nem megbeszélésekkel épül, nem a közösség védekezésénekfolyománya; inkább alaPszik
annak a pé|dáján, aki kész a megszentelődésre, aki felülemelkedik saját természetének vonakodásán a
felaclatok kivitelezésétilletően, amely tartalmazza a lemondást, a fáradságot és nélkÜlÖzést; aki nem
engedi magát szíl.telennéválni a középszerűség ellenzéke révén,melynek a ,jó példa" szemrehányás.

A jó

példa mindig megtalálja

éIet alázatos és egyszerű tanúságtétel eredménye: i,igg a személyes készségtŐl meghalni a
bűzaszemmódjára; ez a céI, soha véglegesen el nem érhető, áIlandó napi hősiesség,

A közösségi

a,
l
l

1. A közösség a megtérés helye

A közösség lehet
FVR Konst.

a megtérés helye és kilövőpálya

a

tagok apostoli tevékenysé géhez.

III1/3. mondja:

,,a helyi közösség ... az egész Rend alapegysége és az Egyház látható jele, amely szeretet-közösség.
Legyen ez a tagok szánlára az egyházias érzület elmélyítésénekés aferences hivatás kibontakoztatásának
kiváltságos helye, és a világban való apostolkodásuk éltetője. "

A hely

közösség az egész Rend élő alapszervezete. Ez a középpontja a lelki növekedésnek, az apostoli
működésnek kifelé, és a tagok kőúi szeretet-egységnek. A közösség lehet a hely, ahol alkalom kínálkozik
a megtérésre, a lelki növekedésre. Két oldala van a testvéri életnek. Egyik a belső hivatás, másik a külső;
belső lelki fejlődés és külső apostoli munka. Mindkettő fontos a FVR életében.A Regula szólítja fel a
világi ferenceseket, hogy menjenek azEvangéIiumtól (megtérés) az éIethez (apostolkodás).

2. Az Eucharisztia a közösség életénekközéppontja

A

búnbánat szándéka és a folytonos megtérésegészen maga után vonja az Euchaisztiában való
részesedésválasztását, hogy így Krisáus teste váljon a gyámolitás és a biáonság fő fonásává az egyén
döntésének megújrrlásához a kereszt által, és vegye a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét.Az
Eucharisztia mint szövetség, megszentelés,táplálék,ünneplés, közösségépítő, kiengesztelődés és élet-stílus
adla az elsődleges élményta bensőséges, valódi jelenlétről. Ez akíiváIja és aktualizáIja a bűnbánó és a
szerető Ur közti egyesülést.
5.

A közösségi élet kihívása

A közösség mindenféie emberből áll,
Mary Ann Julian FVR í4a:

és nem vagyunk egyformák.Ezt a különbözőséget

tisztelnünk kell.

Közösségeink a gyerekszoba, ahol Isten előkészíti a táplálékot, és megerősít minket munkánlcra a
világban. Ezekben a ,,szeretet kertjeiben" minden növény (mi) egyedi, változatos, teryszeríí. Mindegyik
képes tisztelni Istent és jót tenni másoknak valamilyen módon. Most kísértésekfujnak át a kerten, és
gyalrran az ,,egymáshoz dörzsölődés" ingerültté tesz minket. Ha mi saját adományainkban bízunk, vagy
ezekre vagyunk büszkék, surlódás és megoszlás fog bekövetkezni. Ha mi megtanulunk meghalni
magunknak, és alárendelni magunkat a Kertész ( és törvényes előljáróink) szerető gondoskodásánqk,
az Ó szépség", o, Ó szeretete és az Ó békéjefogelterjedni bennünk, és elárasztja az egész vilógot,
Lester Bach

OFM Cap., szintén utal

A közösség ujból

arra, hogy nem minden fenékig tejfti1:

és újból meg fogja tapasztalni a ,,Kivonulás" élményét.Sok probléma létezik ma is. A
kudarcot nem könnyű kezelni.., Nekank ftbb kell, mint a mi részünk az emberségbő|. Mi elkoteleződttink,
hogr- olyan légkört teremtsünk, amelyben az emberség megértett és elfogadott, Másrészt mi tudlnú
ünnepelni. Nekünk vannak ima-élményeink, amelyek örömkönnyeket
fakasztanak. Mi kellemesen
meglepődtink egy-egy testyér felajánlásától. Hatással van ránk annak az öröme, aki szenved, Mi
felismerjük erőnket, mint Jézusnakfelajánloii'Íiáp,-ákarva',,kitartani a kitartásban", nem törődve a díjjal,
}víi sokat tanulunk a közösség más tagjainak a példájából. Jó tudni, hogy nem vagyunk egy-ediil az
Istenhez vezető zarándokúton. Mi Jézusról tanulunk a kazösségben a becsületes megosztás révén,

Tanuljuk megtittnepelni a lnegszokott aclományokat, melyeket az élet magával hoz. ÖrÖmÜnket leljÜk
szövetségiinkben a szegények szolgálatával, amely meg- nyltgvással tölt el, Az Új tagok boldoggá tesznek
minket, mert lútjtk, hogy más is válaszol Jézus evangéliumi hívására. Ha a Halál NŐvér valakit
hazaszólít, összejövtink bánatban a veszteségünk miatt, és hálaadásban clz ÖrÖk életért.Ha a mi
tapasztalatunk segít vcLlaki tnásnak, az ajándék kölcsönösen

elégedettétesz.

család szembesiil az alapvető értékeklefokozásával, a házastársak rossz érlelemben vett
fuggetlenségével,a szülők és gyermekek viszonyának kétértelműségével,a válással, az aborlusszal,

A

sterilizáció vaI, fogatlzásgátló gondolkodásnróddal,

az eszme és szabadság-élmény megvesztegetésével.

család sok erő áIdozata, melyek el akarjak pusáítani és deformálni. Az uralkodó szekularizmus
hozzáíevődik az éretlen pszichológiához, és tarsadalmi, gazdaságí és politikai okokhoz, melyek
megrázzák a család morális-etikai értékeit.Ennek a ténynek az eredménye a rendellenes csoportok
problérnája, és a szentség nélküli polgári házasságok számánaknövekedése.

A

éhezés és a munkanélküliség okozta kétségbeesésszomont helyzete, a tisztességes élettér
hiánya, az oktatás és az egészségügyi szolgálat hiánya stb. világosan mutatják ahaláI kultúrájának állandó
kihívását (imperializmus, családtervezés az állam áItal értett és támogatott módon, háboruk és

A nyomor, az

gerillaharcok, gyermekrablás, terrorizmus, kábítószer-kereskedeiem stb.).

kihívást, hogy válassza a c§alád alakítását úgy, hogy a Íratalok és gyerekek találjanak
biztonságot és irányítást és rnegfelelő apa- és anyaképet, amely hozzájárul személyiségük érettségéhez,.Ez
a választás gondozást jelent és állandó harcot a fogyasztői társadalom támadásaiva1 szemben, amely
hedonista és nem veszi figyelembe a személyt, egy olyan valóságban, ahol sok esetben csak a nő az, aki
összetartja a családot és neveli a gyerekeket.

A FVR elfogadja

a

Senki nem léphet be a közösségbe úgy, hogy egyedül marad. Ha valaki belép a Ferences Rend valamelyik
ágába, belépett egy családba, egy közösségbe. Ferenc útján nem volt regula, sem életmód, míg Isten
testvéreket nem adott Ferencnek. Ez az-igazság-ma,is,igaz;,A FVR alapsejtje a helyi közösség. Ez
íartalmaz személyeket, akik egyéni meghívást kaptak Istentől arra, hogy mélyebben éljékaz evangéliumi
élet radikális hivatását, A ferences keretek között ezt ahivatást kel1 élni, támogatni, kihívni és tisztelni
másokkal együtt. A helyr közösség az otthon, amelyben minden tag hivatása gondozásban és vezetésben
részesül, Ezvolt Ferenc iátomása, melyet Istentől kapott, Ferencnek fontos volt a család, és Így fontos az
egész ferences rendnek.

Befejezés

kaizmajellege megkívánja a testvéri közösséget. Ha a világiak összejörrnek, megtapasztalják
a közösséget. A Tanács munkájának vezetésével a közösség alakul. A Rend alapegysége a helyi közösség.
Ez a kiváltságos helye annak, hogy bekapcsolódjunk apostoli és szociális tevékenységbe, ahol
megtapasztaljuk a leiki növekedést és a családi szeretetet. A barátok vagy 1elki asszisztensek (klerikusok,
szelzetes nővérek vagy világi ferencesek) hozzájárulnak részvételükkel a közösséghez, mint a Tanács
egyenjogú tagai, gondoskodnak a folyanratos képzésről, vezetik a liturgiát, és ami a legfontosabb, jeien
vannak a világi ferences testvérekkel az összejöveteleken. Folytatódjon Szt. Ferenc és Szt. Klára és
közösségeik inspirációja számunkra közösségi,életiinkben|, Utazzunk együtt, mint testvérek és nővérek,
követve Krisztus és Szt. Ferenc lábnyomát, imádságosan emlékezve arra, hogy a kezdeti és a folyamatos
képzésa krrlcsa a FVR megirjulásának és korszerűsítésének.

A

ferences
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7.

rész

Kiüntetés számunkra, hogy megoszthatjuk veletek néhány,

a világi ferences életmódra vonatkozó gondolatunkat. Hálásak vagyunk
az Elnökségnek, hogy megadta ezt a lehetőséget, és szólhatunk a világ minden tájáról összegyűlt testvéreinkhez. Reméljük, hogy
olyan elképzeléseket tudunk megosztani, amelyek ferences &zékenységgel segítenek hatnunk harcoló világunkra. Minden
ferencesnek Szent Ferenc és Szent Klára szellemiségét kell a világba és a benne é]ő emberekhez eljuttatnia. Elettinkkel kell
válaszolnunk a Szentlélek útmutatására és siirgetésére,

Három szempontból vizsgáljuk a "Szentferenci újdonság" témakörét:
I . Mí az elgondolásunk a ma Egyházáról, mind a korai, mind a II. Vatikáni Zslnat Egyházát figyelembe véve?
2, Hogy hatott Ferenc az ő korára, és adott új életet az evangéliumi életformának, külön is megvizsgálvaaz"egyház megújítására"
szóló hivatását?
3 . Mi a világi ferencesek elgondolá sa íí7a,az 197S-as regula szellemében?
Ér' lrragam a elgondolásról fogok beszélni előadásurr,k minden részében,Carol azokat azuíakatfogja veletek megosztani, ahol ez
az elgondolás testet ölthet manapság az Egyházban és a Ferences Világi Rendben, Gazdag örökségünk és történelmünk
eseményei bőséges fonást nyújtanak enrrek a feladatnak a teljesítéséhez.

Szent Lukács az első század hetvenes-nyolcvanas éveiben ftta az Apostolok Cselekedeteit. Megpróbálta a korai Egyház
fejlődésének a történetét összefliggéseiben leírnr. Legalább 30 éwel az események után írta. Ahogy Lukács az ApCsel. 4, 32-35
soraiban leírta, milyen következrnényei voltak a Lélek érintésének,és ahogy azEgyházon belüli konfliktusokól írt, valósághű
képétadta a korai Egyháznak Szent Pál leveleiben a konílikrusok és fé]reértésekszámos fajtájáva| találkozunk a korai egyhází
közösségekben. Célunknak megfelelően elóször azEgyhámak az Apostolok Cselekedeteiben leírt életéről ejttink szót. Lukács a
Szentlélek eljövetelének a korai egyházi közösség tagjaira gyakorolt hatásáIól beszél:
"A sok híyő mind eg,l szív, egl lélek volt, Egtikiik sem mondta vagtonát sajátjának, mindeniik közös volt. Az apostolok nag,l erővel
tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesüItek a keg,,elemben, Nem akadt közlük szűkölköclő, mert
akinek földje vagl háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta,és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak betőle, a
szükséghez mérten." (Ap csel. 4.32-35)

Ez az elgond,olás megmutatja, ml mrnden lehetséges, haEgyház vagyunk a szó legteljesebb értelmében. Az elgondolás arra hílja
az embereket, hogy egy szív egy lélek legyenek. A keresztség adja a közösség formáját. Annak a megértéséhez,hogymilyen ereje
van Jézus feltámadásának, szükséges a képzés.Megköveteli az evangéliumi tanításnak és Jézus szavainak az ismeretét. Párbeszédet
igényel, hogy elősegítse annak a közös megértését,hogy mit jelent az evangélium, és hogyan kell megélni.

Lukács azt Írja, hogy mtndenük közös

vo7í. Ez azt mutatja, hogy a hívek közössége megosztotta a tulaj don át, azért, hogy senki ne
szenvedjen szükséget. Mivel valamiféIe szeryezetre szükség van, ezért az apostolok voltak felelős ek az anyagi javak elosztásáért.
A keresztények egyénileg is felfedezték a személyes gondoskodás iranti felelősségüket. Ez tette lehetővé. hogy a korai közösség
minden szükséget szenvedőnek gondját viselje. A Lukács áItalközzétettviziő azt mutatja, hogy a gondoskodás iránti érzék- pl.
minden vagyon megosztása - a közösségi élet egyik alkotórésze. Ez nem jelenti azt, hogy ez könnyú, és ebben az eredeti
formájában nem is maradt fenn. Néhány fejezettel később az Apostolok Cselekedeteiben azt lehet látni, hogy jelen van a konfliktus
is. A keresztények nem osztották meg mindeniiket a közösséggel. Látjuk a tulajdonhoz való ragaszkodás következményeit. Láquk,

hogy nem mindenki volt'egy szív, egy lélek', amint azt a köülmetéltségről szóló párbeszéd mutatja (v.ö.: Ap.Csel.15) Az
Apostolok Cselekedetei jó1 mutatja egy olyan szeryezet fejlődését, amely azelgondolást szolgálja.

A fentebb említett idézet az Apostolok Cselekedeteibő| (4,32'-35) arra

ad példát, hogy mennyire fontos felismerni azokat a jeleket,
amelyek a közösségben munkálkodó Lélek erejét mutatják. Ahogy te7ik az idő, a közösség konfliktusokkal találja szemben magát,
és megtalálja azútját, hogyan kezelje ezeket. Eztpárbeszédben teszi, lehetővé téve, hogy a közösség tovább fejlődjön. A számbeli
növekedésnek természetes következménye a szeryezet fejlődése. Ami elsőre könnyűnek ttint, most nehézzéváltozik. Meg kell
hogy legyen annak az útja, hogy hogyan találunk rá az evangélium helyes értelmezésére.Kell egy szeíyezet ahhoz, hogy
meghatározzuk azokat a folyamatokat és gyakorlatokat, amelyek által az Egyház nagy erővel les képes tanúságot tenni a
feltámadásról, vagyis az evangélium el go ndolás át hirdetrri, vagyis evangelizálni
!
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olyan eszközt jelent, amely az elgondolást szolgálja, Egyik kapucinus
logba, amikor igy ir aferences rendról:

nelmének vizsgálatában, hogy tigy tekintenek a későbbi növekedésre és
elttivolodásra. Hasonlóképpen, a megújtiási nozgalmakat az alapító

zik. Ez ttilonttíl leegyszerűsített szemlélelnúd Victor Turner kíenleli,
mozdulás nem egyszerűen az eredeti gondolattól való eltérést jelenti Á
sszti ideig. "A történelem során minden sponíán szerveződött közösség
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spontán közösségnek a megélésére.Á'comttnitas', kazasségi lét mindigis
luíásrészt viszont ntinclig van lehetőség ennek a köztes állapotnak és a
rársadalom pereme meníénés a réseíközött kinőjön. Ennek a közösségi
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tsuk elgondolásainkat az Egyhiuról, és a Rendről,
anó'l, hogy a szeryezet sem nem uralja, sem nem
antikusan is ábrazolja a hívők közösségét, világosan
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reflektálni.
Szent pál néhán1, levelében is felmerülnek olyan gondolatok, ame'lyekre érdemes
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A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de neklink, akik üdvöziilünl7
Hiszen az írás így szót; Lerotiolll a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítont.
hogl a világ bÖlcsessége balgaság?
Hol nnrad a biícs? Hol az írásntdó? Hol az e világi turtás szószólója? Nem megmutatta Isten,
Gondoljatok csak nteghívástokra, lestvérek! Nelt sokalt vannak köztet
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Egy másik levelében Szent Pál egy hitbeli közösség építésérebátorít bennünke;:
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A köveikezó

nyújt számunkra most, a
részben Carol a II Vatikáni zsinat eszméiról fog beszélni, megoszNa veletek aá, milyen Útmutatást

harmadik évezred ezen idejében.
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