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Húsvétörömével a szívünkben találkozőra késnjlünk.
Ennek a találkozásnak az a célja, hogy jobban megismerjük
közösségünket, a Ferences Világi Rendet. Előadásokat fogunk
hallani a ferences lelkiségről, hivatásról és karizmáról, rendünk
történetéről, a fogadalmunkról, képzésünkrőI, az Egyház ránk
v

onatko

z

ó me gnyi latko zásair őI.

Nekem tavaly Rómában alkalmam volt átélni azt, hogy a
Ferences Világi Rend az egész világon létezik. Most Ti is
megtapasztalhattok ebből valamit, hiszen előadóink Rómából
jönnek. A Nemzetközi Tanács tagjaival eddig csak
váIasztőkáptalaryainkon találkoztunk, ahol nem nagyon volt
alkalmunk velük beszélgetni, őket kérdezni, véleménytcserélni.
Most 3 napunk lesz erre. A kereszténységbenés a ferencességben
is megélhetjük a g\obalizáciőt (ó értelemben)!
Közeledik pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.
Ettől a találkozőtőI aú. is várjuk, hogy Ő hozzon megújulást
egyéni és közösségi életünkbe. Máriával és az egész Egyházzal
egyutt imádkozva, nyitott szíwel várjuk, hogy átalakítson minket
akarata szerint!
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A ferences világi rend természete
Továbbképzésoktatók szátmát a
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Bevezetés
Mit értíink,,természeten",amikor az OFS természetéről beszéliink?
A szótárban a következő meghatározást taláIjuk: természet: emberek és dolgok alkotó lényege,
jellege, karaktere.
A természet tehát az eredeti felépítéstjelöli meg, az elsődleges lényeget, amelytől minden
létezőlény azzáválik, ami és amely őt egyértelműen meghatározza. Egy ember természete
kiilönbözik egy áIlattermészetétől, s egy héztermészetemás, mint egy fáé.
Mast jelent az idertitás fogalma. A természet és az identitás, önmagukban véve, ki.ilönböző
fogalmak. Az identitásről ezt mondja a szőtát: egy személy, hely, dolog minősítése, amelyből
fakadóan azillető személy vagy dolog az, ami és nem mas (identitas < idem : lgyanaz).
Az emberi fajon belül többféle identitás létezik. Bar minden ember természeténélfogva ember,
mindenkinek megvan amaga saját identitása, amely különbözik sokmillió más emberétől.
Végül barkinek vagy bármilyen dolograk a természete és saját identiása szorosan
kötődik althoz, akitől vagy amitől életétés eredetét nyeri, aki vagy ami meghatátozza. A
természetet és az identitást tehát nem lehet tetszés szerint változtatni, valakinek az egyszerű
döntése alapján vagy pusztán szeszélyből.
A mi konkrét esetiinkben a FVR az, arrti, mindannak alapján, amit Isten Szent Ferencnek
sugalmazott, és amit az egyház törvénye útj án megerősített.

Mi a FVR-re sajátosan jellemző természet?
A legegyszeníbb váIasz az lewte, hogy megkeressiik az FVR-re legjobban alkalmazható
definíciót a kanonjogi törvénykönyvben, és a FVR-et belekényszerítjiik ebbe a definícióba.
Ez a módszer nyíIvánvalóan helytelen, mivel egy dolgot az alapján lehet definiálni, hogy
mivel azonos és nem úgy, hogy ezzel eIlentétes módon vesztink egy definíciót és hozzáigazítjuk
atthoz, amit definiálni akarunk.

Bármilyen szew ezet természetétmindenekelőtt úgy kell keresntink, ho gy
mélységébenvizsgáljuk aszewezetet magát és
tanulményoznlk alapvető és lényeges tulajdonságait.
Eantán derül majd ki, hogyan és milyen mértékbenlehet ezeket a tulajdonságokat többékevésbételjesen beleillesáeni egy előre elkészült jogi kontextusba.
Nem véletlenül használtam az ,,előre elkésziilt" kifejezést. Ne felejtstik el, hogy a FVR
megszakítatlan folyamatosságot jelent a Penitenti di Assisivel (assisi bűnbánók), akik élénmaga
Ferenc állt és ennél fogva mrár majdnem 800 éve létezik| Ezért nehéz egy ilyen összetett és
tiszteletreméltő inténrténytolyan általános jellegri, egyszení törvénykönyvi definíció keretei
közé szorítani, amely 768 éwel később született!
A FVR természetét3 alapelem hatátozzameg pontos módon:
l. Létrejötte és alapítójanak, Szent Ferencnek a széndéka,amely az alapitást akaró Istentől

-

kapott sugallaton alapul.
fejlődése
akatata, amelyet
a. a rá vonatkozó törvénykezése és
b. a történelem során apápák által gyakorolt tanítói hivatal útjánfejezett ki.
Ahhoz, hogy megvizsgáljuk az első és a masodik pontot, nem szakadhatunk el a csodálatos
mű megvalósításának (Fioretti, X. f"j.; FF1838) összetett kontextusától, amelyet Isten sugall
Ferencnek és amelynek, Ferenc után, nem csupárr egy rend, hanem egy egész család lesz az
eszköze, a ferences család, amely három ágta oszthatő: az első, a masodik és a harmadik rendre,
amelyek a ferences hármasságot alkotják.

2. Történelmi
3. Az egyhaz

De mit jelent ez aferences hármasság?
A ferences hármasság az első (és egyetlen) szeruetesrendi tapasztalat amely az apostoli
életre rendeltetett, kömyezetével szoros összefiiggésben született, és úgy alakult ki, hogy az élet
minden állap otát át szövi.
Ferenc nagyon pontos utasítást kap Krisáustól: ,,menj, építsdűjjáházamat..."
A pápa megerősíti ebben és a terv világos formát ölt: saját magunk megtéréseés a megtérés
hirdetése (fac er e et pr edicar e po enit enti am).
Ferenc azottnal munkához lát és teljes mértékbena Szentlélehebízzamagát.
Szent Ferenc nem önkényesen akarta megalapítani a három rendet. Három rendjének
elrendezésében Ferencet kizárőlag az Űr Szentlelke vezette. Egyszerűen elfogadta ezt a
valósagot, amely fokozatosan l<tvirágzott akezei között, nem volt előre megállapított terve.
Igy három rend jön létre, és Ferenc hamar észreveszi, hogy ez a három rend (mindegyik a
maga állapotábart) ugyanahhoz az apostoli misszióhoz, vagyis az Úr házának újjáépitéséhez
kapcsolódik, és három rendjére bízza, a hivatásukhoz valő hűségben, hogy kölcsönös
testvéri
segítséggel parosult felelősséget vállaljanak egymásért, miközben az Úrhoz vezető úton
haladnak. Tres Ordines Hic Ofiinat27
Ha megfigyeljük, Szent Ferenc egyetlen szabáIyl hagyott meg mind a három rendnek:
tartsák minél jobban tiszteletben az evangéliumot, élethelyzetiikhöz mérten.
Az evangéIiumhoz való állandó visszatérés feladata (facere poenitentiam) keII, hogy áthassa
mindhárom rend életét.
Ezen apostoli rendelés szemléletévelnézve a három ferences rend nem hierarchikus
értékítélet
szerint viszonyul egymáshoz, hanem intézményi szinten egyformán fontosak, mivel
szükségszeníen elismerik, hogy spirituális módon kölcsönösen
fiiggenek egymástól és
rászorulnak egymás segítségére,
A IV. lateráni zsinat újító szemlélete alapján Szent Ferenc azelső, akit arra indított azÚr,
hogy egy hármas szerzetesi közösséget alapítson,
Mivel az apostoli szerzetesrend intézményébenem fogadhatta be a női közösségeket és a
saját otthonukban élő ferfiakat és nőket, Szent Ferenc arra kényszerúIt, hogy létrehozza a
második, majd a harmadik rendet, amennyibeí ez a két rend természeténélfogva autonómiát
igényel.
Az első, a második és a harmadik rend közösségi eredetének megfelelően a ferences világi
rendet nem lehet egyszerűen hívők hivatalos társulásának tekinteni (enől a következőkben
részletesebben is lesz szó): aki belép az első, a második vagy a harmadik rendbe, egy közösségi
valóság részese lesz, amelynek létezésétIsten akarta, hogy egyháza újjáépüljön.
A IV. lateráni zsinat, amellett, hogy rendezte a szerzetesi élet problematikáját (4 Religioni),
arra vonatkozőan is utat mutatott, hogyan kell a bűnbanók rendje kozOsségi szewezetét rendbe
tenni.

A IV. Miklós-féle regula közös törvényi rendezést nyújtott az összes ferences bűnbánó
közösség szélmáta.
Bár a harom ferences rend intézményileg autonóm és fiiggetlen, ezért autonóm létezésük
nem együttes létezésüktől fiigg, spirituális életerejüknek sztikségük van a kölcsönös támogatásra,
nem ringatják magukat a könnyú önállóság illűzíőjába.
A tan alapvető elemeit azzal a három latin mondattal tudjuk összefoglalni, amelyeket P.
Andrea Boni használt értékesés alapvető könyvében, a Tres Ordines Hic Ordinat-ban, és
amelyek igen alkalmasak arra, hogy tiikrözzék a gazdag tartalmakat.
l. Tres ordines hic ordinat.
a. Közös alapitő.
2. Eiusdem corporis membra existentes
a.Ugyanaz akarizma
b.Ugyanaz a küldetés az éIet különböző, egymástól fiiggő és egymást kiegészítő
á1l apotaiban : mindhárom a csodálato s mű me gvaló sít ásáért.
3. Funiculus triplex dfficile rumpitur.
a. Függetlenség és egység.
b, Az élet lényegétérintő összefonódás.
a

J

Rendünk természetét a következő módon lehet vázolni:
' OlYan christifideles laici csoportja, akik a maguk világi helyzetében evangéliumi módon
kötelezték el magukat arra, hogy teljes odaadással válaszoljanak az alázús, szegény és
keresztrefeszitettKrisztus követésére szóló hívásra, ahogyan aztSzentFerenc is tette.
o A világi ferencesek, az első és a második rendbeli testvérekkel és nővérekkel együtt , azon
munkálkodnak, hogy megvalósítsák azt a küldetést, amelyet Isten bíz Ferentre, hogy
éPÍtse Űjjáházát, atni az egyház, Krisáus teste, annak minden kifejeződésében, abbóiá
célból, hogy az eleget tudjon tenni üdvözítő küldetésének, úgy, hogy minden
teremténYnek hirdeti a bűnbánatot és az evangéliumot (térjetek meg és híggyetek az
evangéliumban).
o A világi ferencesek, bár nem szerzetesek a szó szoros értelmében, egy valós és sajátos
szerzetesi fogadalom révénazon fáradoznak, hogy tanúságot tegyenek az evangélium
üdvözítő újdonságáról, miközben csatlakoznak M első rind testvéreihé z az
apostolkodásban és a klarisszél<hoz az elmélkedésben.
Most azonbannézzik a harmadik sarokpontot: az egyház akaratát, amely a törvénykezésben és a
tanítói hivatalban fejeződik ki.
Nemrég több oldalról is hallottuk a megjegyzést: rend vagyunk-e vagy társulás? Ma a
nevünk ferences világi rend, korábban ferences harmadrend volt, még koráLban pedig Szent
Ferenc bűnbíínó rendjének testvérei és nővérei voltunk..
De mi az, hog/ rend?
S főleg mit jelent az,hogy harmadrend, amely nevet már 600 éve viseljük?
Mindenekelőtt kezdjük azzal, hogy eloszlatjuk azt a tévhitet, amely szerint az első, a
második és a harmadik rend közötti megkülönböztetés kronológiai sorrendet jelöl. Nem azért
utalunk harmadik rendként a ferences bűnbánó mozgalomra, mert az első és a második rend után
keletkezett, hanem azért, mert szerkezete keveredést mutat.
A három rend vagy életállapot (laikus keresáények, lelkipásztorkodással foglalkozó
klerikusok, magukat az elmélkedésnek szentelő szerzetesek és apácak) gondolatát Nugy Szent
GergelY (535-604) foglalta elméletbe: a tökéletesség iránti elkötelezettség szerint állított fel
hierarchiát, a legalacsonyabbtól kezdve a legmagasabb szintig. 1161-től a IIL Sándor által
engedélYezett santiagói lovagrend vette át a három rend sémáját, hogy a legalacsonyabbtó| a
legmagasabbig különbséget tegyen a kategóriák között, amelyekbe tagjai tartoztak:
o első rend: házas lovagok
o második rend: önmegtartóztatást fogadott lovagok
o harmadik rend: káplánok és preceptorok
1201-től a lombard humiliátusok kiterjesztették a harom rend vagy osztály értelmezését,amely
már nemcsak a lovagokra korlátozódott, hanem mindenkire hasznáIták A pápa, III. Incá
akarutábŐI ugyanakkor a hierarchia rendjét megfordították, a legmagasabbtól induli a legkisebb
felé:
o első rend: klerikusok és apácák
o második rend: laikus testvérek és conversus nővérek
o harmadik rend: olyan elkötelezett laikus férfiak és nők, akik otthonukban maradnak, és
szabadon dönthetnek arról, hogy házasságot kötnek-e vagy sem

A ferences elnevezések rendszerét ez atörténelmi-jogi valóság ihlette,

bár van némi változás
aíűoz képest:
o első rend: fogadalmat tetl szerzetesek és klerikusok
o második rend: felszentelt apácák
o harmadik rend: házas vagy hajadorr/nőtlen nők és férfiak, akik családban élnek és a világban dolgoznak

A mozgalom nem eleve ,,harmadrend" néven születik, hanem mint ,,Szent Ferenc btínbánó
rendjének testvérei és nővérei". A harmadrend elnevezés a 13. §zézad,végétőIkezdveválik egyre
bevettebbé, noha a brinbánók egy csoportj a ellenezte ezt.

Mit jelent ma számunl<ra az, hogl rendnek híujuk magunkat?

Természetesen eá teljes mértékbenigazolja tiszteletreméltó történelmtink és
hagYomárryunk, amelyek kiemelkedően fontos egyházi és spirituális tartalmakat hordoznak.
Ezeket ismernünk, valamint tudatosan és hatékonyan terjesztenünk kell.
Ma a ,,rend" szónak a modern nyelvben nincs miár különösebb jelentése, éppen ezért
leginkább a közéPkorban létrejött lovagrendeket és hagyományos szeizetesrendeket szokták
érteni rajta. Megfigyelhető, hogy a későbbiekben alapított vallásos intézmények már nem a

,,rend", hanem a,,compagnia" (társaság), ,, congregazione" (kongregáció) stb. nevet kapták.

Mindenesetre számunkra kiváltság, hogy ,,rend"-ként határozhatjuk meg magunkat, amely
megalaPÍtásunkról és dicsőséges történelmünkről tanúskodik, bár ennek nem
gyerekes
"rábud
felsőbbrendűségi érzésttáplálnia, amely nem létezik és nem is lehetne indokolt,
hiszen
mindannyi an lgy anazt a karizmát kapfu k.
Az utóbbi két évszázadban a pápák mindig hangsúlyozni akarták egyházi valóságunkat, és
valódi rendként határoáak meg minket, hogy megktilönböztessenek az egyszeú testvéri
közösségektől, laikus társaságoktól.
Ne felejtsiik el azonban, hogy vannak mas laikus hívő, az apostolkodás irarrt elkötelezett
csoPortok is, amelYek nem nyúlnak vissza olyan régi időkre, mint mi, vagy legalábbis létrejöttiik

és strukturájuk más. Ezek a csoportok is a harmadik rend ,r"rrói vúehk (kárín;tták,
ágostonosok). Aznj egyhazi törvénykönyvnek (CIC) a hívők tarsulásairól szóló részébenkülön

kiánon vonatkozik a harmadrendekre (303.) mint sajátos tarsulásokra (a klerikusok társulásaival
egYÜtt), amelyek különböznek

a

hívők egyszerű hivatalos vagy maganjellegtí tarsulásaitól.

A
A
A
A
akitől

ferences világi rend
ferences világi rend (FVR) az egyhéaban nyilvános tarsulás.
FVR Álta]ános Konstitúciói, 1.j cikkety - btc 301 §3; 3I2:3t3
FVR nemzetközi hivatalos társulásként különös kötelékkel kapcsolódik a római pápához,
a Regula jőváhagyását és az Egyhazbart, valamint u ,ÍIágbun való küldetésének
megerősítését megkapta.
A FVR Altalános Konstitúciói99.2 cikkely
A FVR Általános Konstitúciói ezzel akét atapvető kijelentéssel kezdődnek és végződnek,
amelyek a FvR egyházi természetéta következőképpen jellemzik:

Hívők hivatalos társulása, amely
o nemzetközi és
o különös kötelékkel kapcsolódik a római pápáú:roz, akitől
o a Regulajóváhagyását és
o az egYházban és a világban való küldetésének megerősítésétkapta.
a hívők nyilvános társulása azi$ clc útmutatása szerint?
Ismeretes, hogy a II. vatikani zsinat fonadalmasította az addigi ekleziológi át azzal, hogy
teret adott Isten népénekmint az egyház első és az alapot jelentőlalapttó alanyának
Isten népe > klerikusok-hierarchia-főpapok> laikusok ) szerzetesek

Mi

Ez az a sorrend, amely szerint a Lumen Gentium az ekleziolőgia alanyaival foglalkozik, egy
logikai és teolÓgiai jelentéssel bíró sorrend szerint, amely tükrözi urt *eiős tisztoúést,amely á
teljes és a kÖzÖsségre épülő ekleziológia felé mutat ez akeresztség kegyelmének ontológiájrán
alapul, amely Újra előtérbe állítjaa hívők és különösen a laikus hívő[ szőiepét, akik egy idejő az
egyházbanmeg voltak fosztva bármiféle lényegi és jogi szubjektivitástól.

Nos, a CIC tükrözi mindezt, és széles teret enged a hívők és különösen

a laikus hívők
társulási lehetőségének (és jogának). A törvénykönyv lényeges részt szentel ennek a kérdésnek,
ami egyértelműen példátlan esemény az egyházjogban.
A hívők társulásairól szóló rész a CIC V. címében taláIhatő, amely 4 fejezetből áll és a
29 8 - 3 29 . kánonokat tartalmazza.
A felépítése:
o Első fejezet: Közös szabályok (298-31 1)
o Második fejezet: A krisáushívők hivatalos társulásai (312-320)
o Harmadik fejezet: A krisztushívők magántársulásai (32I-326)
o Negyedik fejezet: Külön szabályok a világiak társulásairól (327-329)
Most nagyon tömören leírjuk, mi a CIC útmutatása szerint a hívők hivatalos társulása:
OlYan társulások, amelyeket az egyháai hatóságok mint közjogi jogállással rendelkező
testületeket hozott létre
Az egyházi hierarchia kánoni missziót biz ezekre a társulásokta, amennyiben ezek céIjai
feltételezik az egyházi hierarchiára jellemző misszióban való részvételt.
o Az egyhazi hierarchia nevében cselekednek (nomine Ecclesiae)
o Javaik egyhází javak.
o Teljes mértékbena fopapok irányításának vannak alávetve:
o akínevezések és elmozdítások
o akáplánvagy Megyházi asszisáens kinevezése
o a tisztségviselők kinevezése
o az illetékes egyházi hatóságok által elfogadott statútumok
o a vagyon feletti ellenőrzés terén.
Azáltal,hogy az egyházi hierarchia kánoni módon hoúalétre,a társulás önmagában tekintve
hivatalos és ezért hivatalos jogi személyiségeyal az egyházban.
A ferences világi rend, amennyiben maga is hívők hivatalos társulása
o az egyház akaratának szándékos cselekedetéből létezik (maga az egyház az, arnely akarja,
hogy létezzen, amennyiben a FVR szolgá| az egyháznak),
o a szentszék hoúalétre,
o bensőséges módon kapcsolódik az egyház életéhez.amelytől különleges, az egyház
nevében v égzendő küldetését kapj a.

Az

Űj törvénykönyvben szereplő, e tárgyat érintő elmélkedés új és fontos megvilágításba
helyezi a FVR önmegértés ét. Űj fenyt vet tá, amely teljesebben fedeli fel rendünk ierméizetét,
amely túl hosszú ideje visszaszorult a harmadrend korlátozó definíciójanak keretei közé, a
másodlagosságnak és a kiegészítő jellegnek mindazon jelentésével, amelyet a rend az utőbbi
száaadokb an magáv aI ho rdo zott.
A CIC kontextusában a társulás általános definíciója (298. kánon 1§) a társulások céljaként
azt jelöli ffi€g, hogy tegyék lehetővé a híveknek, hogy többek lehessenek, és iobbet
munkálkodhassanak.
A harmadrend definíciója (303. kanon) olyan társulásra vonatkozik, amelynek tagjai apostoli
életet élnek és a keresztény tökéletességre törekszenek, úgy, hogy a rendet fuányítő szerzetesi
intézményspiritualitásában élnek. Le lehet tehát vonni a következtetést, hogy a CIC szerint a
harmadrend természete elsősorban azt a célt túziki, hogy tagjai ttibbek legyenek és nem annyira

Mt, hogy többet munkálkodjanak (A. Boni, Quaderno Compi N.6., FEDELI LAICI
FRANCESCANI, 1 990, 54.o,).
Az,hogy maga az egyház is hivatalos tarsulásként határoz meg minket, azt jelzi, hogy saját
magunknak nem pusztán többnek kell lennünk, hanem azértkell többnek lennünk, hogy töubet
munkálkodjunk, úgy, hogy megvalósítjuk azt a kánoni küldetést, amelyet az egyhái a hívők
hivatalos tarsulásainak jelöl ki, és amely számunkra egybeesik a ferences csalad ktildetésével,
amely a Regulában (6, 10, 14, 15, 16, IJ, 18, 19) és az Általános Konstitúciókban kerül sajátos

módon kifejtésre. Az Általános Konstituciók teljes II. címe (t7-27. cikkely) igen világosan
foglalkozik küldetésünkkel és a 99-103. cikkelyek kiegészítik annak leírását.
Mielőtt elkezdtem volna e téma tanulmányozását, soha nem gondoltam volna, hogy
kifejezetten a FVR-re (így rám is) különleges küldetést bízott az egyház, amelyet annak
megbizásából és nevében kell teljesíteni!
Milyen felelősség, milyen nagyfokú részvétel,milyen közösség a családban és az egész
egyhánzal! Mindezen túl, ha gondosan tekintetbe vessziik, milyen tanítói tevékenységet
folytattak apápákránknézve, nem kerülheti el a figyelmtinket, hogy az utóbbi két évszánadban a
pápzk nagyon egyértelmű nyilatkozatokat és kívánságokat fogalmaúak meg és hihetetlenül
fontos az, ahogyan a FVR tevékenységefelé fordultak, hogy az az egyházban létfontosságú
küldetést végezzen (XIII. Leótól VI. Pálig).
Ezigen fontos téma, amelyet hangsúlyozni kell, hogy eú, a tudatot kifejlessztik és növeljiik.
A harmadrendek ma
Te.jtiot vissza a harmadrend definíciőjához.
Ugy hinik, hogy sok testvérünknek nehézséget okoz megérteni, mit jelent a FVR.
Egyesek egyenesen azzal az elmélettel állnak elő, hogy az új Konstitúciók alapján mar nem
is vagyunk rend, hanem visszaminősítettek egyszeni társulássá!
Akkor tehát a CIC útmutatása szerint rend vagyunk-e vagy sem?
Milyen közös vonásaink vannak a többi harmadrenddel?
Természetesen nem sikerülhet úgy meghatároni a FVR természetét aszerint, ami, és nem
sziikségszenien egy törvénykönyvi definícióhoz kötve.
Hogyan lehet megragadni egy olyan mozgalmat amely

o
o
o
o
o
o

8 évszáaaddal ezelőtt született
egy olyan ekleziológia előfutara volt, amelyet csak a II. vatikáni zsinat fedezett fel újra

történelmitöltettelrendelkezik
egy olyan ferences hánnasság létfontosságítaáa, amely apostoli feladatra rendeltetett
pontosan körülhatarolt küldetést hordoz megalapításától fogva
közvetlen örököse alapítőja karizmájának, az első rend fivéreivel és a második rend
nővéreivel együtt,
egy olyan definícióban és törvénykezésben, amely 8 évszázaddal később született, azza| a
pontos céllal, hogy szabáIyozza az egyhazi mozgalmakat, amelyek a szetzetesi intézmények
árnyékában születtek, és amelyek nem dicsekedhetrrek közvetlenül az alapítójuktól származő
alapítő cselekedettel, így nem rendelkeznek kiilön sajátos karizmával és küldetéssel, amelyeket
éppen ezért át kell venniiik a megszentelt élet valamely intézményétől?
Lássuk azonban, minek felel meg pontosan a harmadrend a CIC útmutatása szerint.
Mindenekelőtt szó szerint ídézzilka 3 03 . kánont:
Azokat a tarsulásokat, amelyeknek tagjai avilágban valamely szerzetesi intézmény szellemében,
ugyanennek az intézménynek a felsőbb irárryítása alatt apostoli életet élnek, és a keresztény tökéletességre törekszenek, harmadrendeknek nevezzijk, vagy más megfelelő néwel illetjük,
A szakértők a következő tant fogalmazzák meg a harmadrendek jellegzetességeivel
kapcsolatban:

A, L. Chiappetta: Il Codice di Diritto Canonico

-

Commento giuridico-pastorale, I. kötet,

422.o, § 1697
A harmadrendek világi tarsulások, amelyek egy szerzetesi intézményhezcsatlakoáak.
Tagjai:

o
o
o

világban élnek,
az apostolkodásnak szentelik magukat és a keresáény tökéletességre törekednek, azáltal,
hogy részesülnek annak a szerzetesi intézménynek a szellemében, amel yhez tartoznak,
azadottintézmény (amelytől fliggenek - a szerk.) írányitása alatt működnek.
a

A CIC új iránymutatása szerint:
1. Bármelyik szerzetesi intézményneklehet harmadrendje, ehhez nincs szükség

2.
3.
4.
5.

különleges kiváltságra az Apostoli Szentszéktől.
Csak akkor van sziikség arra, hogy a Szentszék felülvizsgálja és ellerrőrizze a
statútumokat,ha a harmadrend egyetemes vagy nemzetközi jellegű.
Egy szerzetesrend tagja beléphet egy másik rend harmadrendjébe, nincs összeferhetetlenség : csupán az elöIjárő engedélyétkell kérni.
Ugyanaz a személy több különböző hartnadrend tagja is lehet, elűez nincs sziiksé g különle ge s felhata|mazásra.
Az űj 303. kánon feltétele szerint a harmadrendek azokat a normákat követik,
amelyek a társulásokra általánosságban vonatkoznak.

B, Luis Navarro: Diritto di Associazione e Associazioni di Fedeli. Giuffrö editore

1991,

I92.o.

1. Egy

szerzetesrendtől fiiggenek.

2. Ennek a spiritualitását követik.
3. Az apostolkodással és a keresztény tökéletességgel kapcsolatos
4.

célok eléréséttrizik ki

maguk elé.
Tagjai a világban élnek.

E társulások hivatalos vagy magánjellegű természetétilletően nincs teljes egyetértésa
szakértők körében. Nem véletlenül: a 303. kánon az álta|ános rendelkezéseket tartalmaző részben
szerepel, nem abban, amely a hivatalos, vagy abban, amely a magántétrsulásokra vonatkozik. S
meghatározásuk megelőzi a hívők társulásainak felosztását hivatalos illetve magánjellegű
társulásokrd, íEy, hogy magában állő esetként szerepel egy másik típusútarsulással, a klerikusi
társulással egyutt. Mások úgy vélik, hogy hivatalos társulásokról van sző, megint mások ellenben
a*^ állitjak, hogy a törvény nem határozza meg egyértelműen a harmadrend természetét (,,A
törvénykönyvi előírásból nem lehet levezetni, hogy a harmadrendek hivatalos vagy maganjellegű
természetűek-e." - W. Aymans, Kirchliche Vereinigungen, Paderborn, 1988,42,o. - idézi
lábjegyzetben L. Navarro, id.m, 193.o,). Ismét mások úgy gondoljak, hogy bár a harmadrendek
természetiik szerint nem hivatalos társulások, valamilyen módon mégis résá vesznek annak az
intézményneka hivatalos jellegében, amelyhez tartoznak (Martin

De Agar, Gerarchia

Associazio ní - idézi lábjegyzetben L. Navarro, id.m, 1 93 o. ).
Most elemezzijk ferences világi rendünket, úgy, hogy összevetjük
azokkal az aIapv ető saj áto s ságaival, amelyeket me gi smertünk.
.

a

e

harmadrendeknek

Harmadrendek
Ferences Viláei Rend
társulások, amelyek egy
Nem kapcsolódik az első rendhez vagy a
szerzetesi intézményhezkapcsolódnak, azok RHR-hez, nem része azoknak.
részétképzik.
A FVR teljesen autonóm módon jött
létre és kiegészíti a ferences család másik két
rend|ét.
Részesülnek annak a szerzetesi
A FVR tésze a Szent Ferenc által
intézménynek a szellemiségében,amelyhez alapított, hármas tagozódású szerzetesi
kapcsolódnak.
családnak, részesül a család szellemiségében,

Világi

amennyiben közvetlen letéteményesea

Egy szeruetesi intézménlől fiiggenek.

Egy szerzetesi intézmény tagtra beléphet

egy másik intézményharmadrendjébe, nincs
összeferhetetlenség.

a

Ugyanaz
személy több szerzetesi
intéz.mény harmadrendjének is tagja lehet,
elthez nincs sziikség külön engedélyre.

szeráft alapítő atyakarinrtájának, az első és a
második rendhez hasonlóan.

A FVR

autonóm módon jött létre a

család másik két rendiéhez kénest.

Jelentősakülönbségami

törvényünkhöz képest, amely éppen ennek
ellenkezőjéről rendelkezik: Általános
Konstituciók 2.I.
Ez a lehetőség ellentétes az Áttat,inos

Konstituciókkal (2.1.):,,hivatása

sajátos:

bensőleg alakttja tagjainak életétés apostoli
cselekedeteit"

Bármilyen szerzetesi intézménynek
A FVR hívők hivatalos társulása,
lehet harmadrendje, ehhez nincs sztikség az amelyet a pápa, és nem egy szerzetesi
Apostoli Szentszéktől kapott kiváltáságra.
intézmény hívott életre. A három első rend
egyike és a RHR sem tartja a FVR-et saját
harmadrendjének.

A FVR

alanya

és taryy

annak

a

kiváltságnak, hogy a püspök helyett szerzetes
testvéreitől kap segítséget.

Mint láthaÜuk, sok lényeges eltéréskülönböztet meg minket a törvénykönyvben kanonizált
harmadrendektől.
Világos azonban a törvényhoző szándéka, amely két alkalommal is nyomatékosan hívők
hivatalos társulásaként határozmeg minket.
Ebből az észtevételből, azaz abből a ténybőI, hogy egy harmadrend természeténélfogva
nem feltétlenÜl tekinthető hívők hivatalos tarsulásanak, és abból, hogy a törvényhoz ő, ha akírta
volna, kétségtelenÜl egyértelműen kinyilváníthatlavolna, hogy a pVR harmadrendnek szárit az
e gyhánbart, az alábbi kö vetke zteté s ek l evonás át tartom nyilvánval
ónak :
A FVR hívők olYan hivatalos tiársulása az egyházban, amely egyetemes jellegű, a hívekből á11, és jogi személykéntapápahoztalétre.
Hivatalos társulásként a FVR rendelkezik egy kiváltsággal, közelebbről azzal,hogy első

o

o

o
o

rendbeli és a RHR-hez tartozó testvérei segítik lelki és lelkipásztori téren, ,r.. u
PÜsPÖkÖk, akiktől azonban továbbra is fliggenek az egyhazm.gyékb.r, végzett apostoli
tevékenységetilletően.
A FVR autonóm (saját törvénye van) és egységes, teljességben éli meg világi jellegét,
hogy a legnagyobb mértékbenszolgáljaa ferences család közös küldetését.
Ez ahárom valóság, az autonómia, az egység és a világi jelleg azok alényeges vonások,
amelyek a FvR természete alkotóelemeinek képzik részét.

A FVR

saját, rá jellemző, nagyon tagolt joggal rendelkezik, amelyik jobban medt a
szerzetesek jogából, mint a hívők egyszerű társulásaiéból.
A FVR bizonyos szempontokból hasonlít a harmadrendekre, de hiányoznak belőle azok az
alapvető jellegzetességek, amelyeket a CIC megállapít.
Lényegébena FvR a hívők hivatalos társulásaira vonatkozó normákat követi, azoktől
azonban sok sajátosságban különbözik, amelyek a maga nemében egyedülálló hivatalos
társulássá teszik,
Természetesen a megnevezés továbbra is ,,rend" marad, egyrésá létrejötte történelmi
hagYománya miatt, másrészt azért, hogy hangsúlyt kapjon iui generis természete és
természetének,karizmájanak és kíildetésénekegyedülálló sága az egyhánban és a ferences
családban.

NYilvánvaló, hogy a FVR a ferences harmadrend és mindigLlgyanaz marad, megszakítatlan
folytonosságot alkotva a Szent Ferenc áItal alapítolt renddel.
A harmadrend Új törvénykönyvi definíciója nem változtattameg a FVR természetét.
természete miatt, amely nem azonos a harmadrendekével, csak
FVR a Megszentelt ÉtetIntézményeinek és az Apostoli Elet
Őja (a magán a FVR-en belüli életet illetően), illetve aPápai Laikus
Tanács (az apostoli életet illetőn) joghatósága alátartozik,
Természetesen M, hogy különös sajátosságokkal bíró, kiváltságos hivatalos társulás
vagYunk, nagY felelősséget ró ránk az egyházban és a ferences családban. Maga a boldog
emlékezetú II. János Pál pápa is ,,egynek és egyedülállónak" határozta meg a FVR-et 2002-beÁ
az általénos káptalanhoz ltoít üzenetében, és ana buzdított minket, hogy legytink ,,mintők', azaz
nYujtsunk modellt más egyházi, világi és laikus csoportosulások számáa, amelyek tőlünk
kaphatnak ösáönzést, ihletet és példát.
Ugyanebben az iszenetében a Szentatya, ahogyan egyébként sok más pápa is, háromszor is
hasznáIt olyan kifejezéseket, mint ,,az egyhán var tőletek valamit", atni anjeIzi, hogy az egyház
és kiilönösen a pápa küldetést bizott ránk, és hogy az egyháa alig várja, hogy megértstik ázt es
határozottan és hűségben fogjunk hozzá e megbízás teljesítéséhez.
Végső soron a FVR természetének, a hivatalos tarsuliásoknak és a FVR szétmtalan
sajátosságának a vizsgálata jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy megértsiik rendünket, és hogy
felfedezzük annak nagyságát, amely, semmiképpen nem a mi érdemünkből (sőt!), haná
keletkezésénél,tÖrténelménélés természeténélfogva saját vfuakozásainkat is felülmúlja és
kÜlönbözik az ,,egyszerű" harmadrendeknek és a hívők ,,egyszeíű" hivatalos társulásainak

jellegzetességeitő1.

Mint már mondtuk, nem arról van szó, hogy alaptalanul felsőbbrendűségi érzéseket
táPlálnánk bárkivel szemben - ez nagyon nem férne össze a ferencesek természetével -, hanem
csuPán arról, hogy tudatábarr vagyunk annak, hogy a FVR természete, identitása, sajátossága és
küldetése eltét az egyházbanműködő más csoportokétól.
A]TÓ1 van szÓ, hogy jobban megértjük, kik vagyunk, hogy így jobban megfelelji,ink
szerepünknek és a küldetésre irányuló identitásunknak.
Minden megkeresztelt személy aííakapott meghívást, hogy tanúságot tegyen és a tökéletes
szeretetre, vagyis a szentségre törekedjen. Mindenki . Ezért az egyháaban működő minden másik
csoPort megérdemli tisáeletünket és megbecsülésiinket. Mindannyiunknak tudnia kell azonban
teljes mértékben vallalnia a saját szerepét, hogy hű módon megvalósulhasson Isten ránk mint
egyénekre, mint FVR-re és mint ferences családra szabott terve.
A régi Regula
Nagyon fontos régi reguláink tanulmányozása, hogy felfedezhessiik hivatásunk tisztaságát,
és hogY folYtonosságot alkossunk az eszmékés a szándékok terén azol<kal, akik előtttink;artar< es
akiktől rendiink történelmét és természetét örökölttik.
Ezekből a regulákból gyakran olyan kincseket gytijthetünk, amelyek feledésbe merültek, és
amelYeket mindenképpen fel kell eleveníteniink, hogy valóban megérthessük, kik vagyunk mi,
világi ferencesek.
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Annak érdekében, hogy megértsük, kezdetben milyen egyhazi státusa volt rendünknek és
azt,hogy eú. ma hogyan fogalmazták meg újra, szeretnék röviden azzal foglalkozni, mit rendelt
el elsŐ, pecséttel ellátott regulánk azokat illetően, akik fogadalmat tehettek a rendben:
,,Ezert kívül elrendeljük és parancsoljuk, hogy aki belépett a testvéri közösségbe, nem léphet
ki abból, hogy visszatérjen a világba; ugyanakkor szabadon átmehet más engedélyezett
rendbe." (Supra Montem Cap,2,64.o. ilTOF Orizzonti storici, Mannu)
Ebből néhány nagyon fontos következtetést vonhatunk le:
o A rendbe való belépésés a fogadalomtétel olyan elkötelezettséget alkottak és alkotnak ma
is, amely megjelöli és átfogja az egész életet.
o A fogadalom olyan állapotba helyez minket, amely a Szent Ferenc végrendeletének
szavaít idézi fel: elhaglni a világot! A szellemiség ma is ugyanaz , az evangéliumi mondat
szerint: a világban, de nem a világból való, Jn 17, 14-18
o Státusunkat a szerzetesekéhez mint egyháui személyekéhez hasonlítja (...más engedélyezett rendbe). Ma nem beszélhetünk ugyanerről, fogadalmunk azonban ugyancsak felszentelő aktus, amely egyfajta módon Isten országának felszentelt laikusaivátesz minket
(ld....magamat országának szolgáIatátra szentelem. .. - fogadalmi formula).
Idézemp. Andrea Boni néhány gondolatát:
,,Azok a jogászok, akik úgy vélekednek, hogy a harmadrendek tagtrai egyhazi
személyiséggelrendelkeznek, tulléptek azon, hogy ezt valatnífélekegyosztásnak tartsák, hanem
egy ontológiai valóság alapján vizsgálák meg a problémát, amely azon a keresáény élet iránti
elkötelezettségen alapult, amely valamilyen módon egyenlővé tette a harmadrendek tagjait a
szoro s értelemben v ett szetzete sekkel (r e gul ar e s),
A trentói zsinat elsöpri a szetzetességnek eú. a széleskciníértelmezését,és a harmadrendeket
tisztán laikus társulásokká fokozza le, amelyeknek nem lehetnek túlző, vetélkedő követeléseik a

szentség terén.

Nem tudta azonban elsöpörni a spirituális élményt,amelyet a harmadrend megismert és a
Supra Montem kanonizált !
Sok évszázados pszichológiai és jogi elnyomas utín aharmadrendeknek a Trentót mege|őző
időszaka ma újra virágkorát éli annak a gondolatnak a jegyében, hogy minden megkeresztelt
egyetemesen meghívást kapott a szentségre, és abban, hogy a vallási mozgalmak a zsinat
széndéka szerint visszatérnek a gyökereikhez (P erfe ct ae c arit atis).
A II. vatikáni zsinat elutasította a szentség monopóliumára vonatkoző trentői doktrína
befogadását, amely csak a szerzeteseket vonta be a tökéletesség áIlapotába Qlerfectionis
acquirendae), ezzel szemben kijelentette, hogy a keresáség a tökéletesség egyik állapota,
amennyiben Isten tökéletes szeretetének és az ember iránti tökéletes szeretetnek a megszerzésére
vezet(het)."
A rend irányítása - engedelmesség - a hatalom természete
Azirányitás
A FVR irányítási szervezete 7 évszázadon keresáül decentralizált volt: az egyes testvéri
közösségek sui iuris közösségek voltak, és csak szövetségi szinten álltak kapcsolatban a többi
testvéri közösséggel (kolostori rendszer).
Ma a FVR centralizált irányítási szerkezetben múködik: tudatára ébredt annak, hogy
strukturális jellegét tekintve is egyetlen testvéri közösség, és tul akart lépni azokon az első renden

belül bekövetkezett megosztottságon.
Ezek azok a fogalmak, amelyeket szem előtt kell tartari abból a célból, hogy kialakuljon az
összetartozás érzése,amely nélkül teljesen marginális, hatás és következmény nélkül marad az,
ha valaki belép a rendbe és abban komolyan résztvesz,
Ne felejtstik el, hogy a jelöltet a fogadalom révénfogadja be a rend (Általános Konstituciók
42.2 és Praenotanda l4.c), az egész rend, és ugyanúgy, mint egyetlen test esetében, nem lehet
anélkül élni, hogy tudatában ne lennénk annak, milyen részekből állunk. Nem tehetiink úgy,
mintha nem lenne kezünk vagy szemünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy van szívünk
vagy lábunk stb. Teljes egész voltunk tudatában növekedhettink harmonikusan és fejlődhetünk a
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testvéri közösségre,
hivatásunkban..

a kaizma

jegyében való életre és küldetésünk teljesítéséreszóló

Engedelmesség és hatalom
Bár centralizáIt irányitásunk természete hasonlít a szerzetesrendekben jel\emző irányításta,
mégsem azonos vele.
A szerzetesrendekben az Írényításegy olyan személy (testvéri és anyai) hatalmán alapul,
akit különböző szinteken a testvérek vezetéséreés szolgáIatáraválasztartak meg (engedelmesség
a házfonöknek, a tartomany'őnöknek, a rendfőnöknek).
A szetzetesi életben a minisáer különbözik a FvR-beli minisztertől. A szerzetesrendek
különböző szinteken állő def,rnitorai, bar rendelkeznek tekintéllyel, nem korlátozhatják
önkénye s en mini s zteriik hatalmát.
A FVR-ben ez másképp van.
Nálunk a Tanács és a miniszter a sonend, és nem fordítva. A miniszternek az a dolga, hogy
azttegye, amit a Tanács, amelynek a miniszter tagja és elnöke, hatánoz.
A világi ferencesek nem tesznek engedelmességi fogadalmat
Ez teljesen lehetetlen lenne és összeegyeáethetetlen azok teljesen világi és laikus
életformájával, akik dolgoznak és családban élnek.
A Regula 10. cikkelye és zétrlata teljes _mértékben magába foglalja az engedelmesség
eszmqét, ahogyan fogadalmunk szövege is (...Ígérem, hogy Jézus Krisztus evangéliuma szerint
élek a Ferences Világi Rendben, megtartva reguláját),
A világi ferences az engedelmességre való evangéliumi tanács szellemét éli, amely az
evangéliumnak, az egyhaznak, a lelkiismeretnek való engedelmességet jelenti, valamint, amikor
megrovást kapunk elöljáróinktól a regulával szembeni mulasáásaink miatt, a regula iránti
engedelmes séget i s j elenti, amelynek megtartásár a íg& etet tetttink.
A rendbeli hatalom természetétmindig azonkét ige szellemisége szerint kell érteni, amelyek
többször szerepelnek regulánkban és konstituciónkban: buzdítani és vezetni. Tehát nem
parancsolni és előírni.
Ezen kívül alapvető fontosságú a szubszidiaitás szabálya.
A helyi testvéri közösségek képezik a rend gerincét, s ezekben élnek a testvérek és a
nővérek. A testvéri közösségek széles köní önrendelkezéssel bírnak (kell bírniuk), és mindaá,
amit helyes módon megtehetnek, meg kell tenniük, anélkül, hogy a felsőbb szintek
szüksé gtelenül beavatk oznának.
A helyi és nemzeti irányító szervek feladata az összekapcsolódás és az összehangoltság
megteremtése, és íLem az abszolút iranyítás.
Ezek bínosítékotjelentő és szolgálatot végző strukíurák, amelyek elsődleges céIja a
szolgáIat, az összekapcsolódás és az összehangoltság biáosítása, és a buzdítás és a vezetés, eddig
és továbbra is.
Azirényitő szerveknek természetesen van hatalmuk, és ez alsó szinten a testvéri közösségek
választőkáptalanjának elnöklésében mutatkozik meg, és mindenekelőtt a testvéri vizitációkban,
amelyek során a vizitátornakhatalmában áll és kötelessége, hogy intézkedéseketjavasoljon, vagy
időnként meg is parancsoljon, amikor a testvéri közösséget semmibe veszik, vagy amikor a
regulát nyilvanvalóan nem tartJák tisáeletben, v?Ey éltalában akkor, amikor egyértelműen
komoly problémak vannak.
Erdemes még egyszer megismételniink, hogy a minisáer nem abszolűt gmdája a testvéri
közösségnek. Ez olyan valóság, amelyet még nem értettiink meg teljesen és amelyhez erőnek
erejével kell hozzászoktatnunk magunkat. Az, ha valakit megválasztanak miniszternek, nem
hatalmaz,za fel őt ana, hogy aú. tegyen amit akar (beleértve a pénúánalvaló rendelkezést),
hanem csupán arta ad neki hatalmat, hogy szolgálja testvéreit, őrködjön fölöttük és szeresse őket
(lásd Altalrános Konstitúciók 3 1.2).
Gondoljunk mindig arra, hogy Szent Ferenc hogyan értelmezte a vezetés felelősségét és
soha nem fogunk hibát véteni.

I2

Kapc s ol at a s z er z e te s e kkel é s s e gíts égnyúj t ós
Az első rend olyan helyzetben van, amelyben lelki segítségetkell nyújtania, nem azért, mert
Szent Ferenc ezt írta elő alapításában, nem is saját kezdeményezéséből(amelyet el sem fogadtak
volna), hanem a Szentszék kifejezett rendelkezése miatt.
Már a Supra Montem előtt is voltak problémak (ezek nem az elsők, és nem is az utolsókl) az
első renddel (Szent Bonaventura és a 12 ok, ami miatt a szerzetesek nem emelhetik magasabb
szintre a btinbanók rendjét).
Ez l<tválőan bizonyítja azt, hogy az első és a harmadrend között teljes jogi intézményi
fiiggetlenség van.
Az egyhazjelenlegi törvénykezésének kontextusában sem feledkeáetiink meg arról, hogy
nem az első rend kapta meg aÁ a kiváltságot (315. kánon), hogy jogilag a harmadrend ftjlött áll
(altius moderamen), hanem a harmadrend részesült a SzentszéktőI abban a kiváltságban (3l2.
kánon), hogy az első rend joghatósága alattállhat, saját lelki üdve arányában.
A FVR és a ferences szerzetesek közötti kapcsolat a fent mondottak alapjan egyértelmű.
Regulánk nagyon világosan szól erről, és ezt mondja: ...kalr;nboző formákban és módokon,
de eglmásra ható életközösségben óhajtják [a három rendbe tartoző testvérek] megtestesíteni ma
a közös Szeráfi Atya karizmáját az eglház éIetébenés h)ldetésében.
Egyenlőségre, egymás kiegészítésére,
benső és éltető közösségre, kölcsönös segítségre és
együttműködésre épülő kapcsolat, annak érdekében,hogy a testvérek megoszthassák egymással
adományaikat és tapasztalataikat, így teljesíthessék a kiildetést, amelyet Isten Ferencrebizott.
Sziikségszeni kapcsolat, amennyiben a lelki és lelkipásáori segítséget érinti, amelyet
illetően az egyház megadta nekiink azt akiváItságot, hogy ezt a segítségeta püspökök szolgálata
helyett szerzetes testvéreinktől kaphatjuk meg: a testvéri közösség és a család küldetésének
összetartó ereje nagyobb megtartandó értéketképvisel, mint a törvénykönyvi rendelkezés.
Az engedelmességen és a biáosítékon alapuló kapcsolat, mivel az egyház nevében őrködik
azaltius moderamen témái fölött, amelyek, mintfudjuk,akarizmáútozvalő hűségre, azegyháazal
való közösségre és a ferences családdal való egységre vonatkoznak 1Általrinos Konstitúciók
85.2).
A szerzetesek ezt a szolgálatot, amelyet nem saját kiváltságukból vagy örökölt jogukból
(Ferenc nem írt elő ilyesmit) fakadóan, hanem az egyház kifejezett akatatára és rendelkezésére
(Regula, Konstituciók, a segítségről szóló statútum) végeznek,
o a helyi testvéri k<izösségek létrehozásán,
o a lelkipásztori vizitáción és
o a különböző szinteken nyújtott lelki támogatáson keresztül gyakoroljak.

ÁrrarÁNos KövETKEzTETpspr

1. A FVR

2.

vagy Ferences Harmadrend (régen a Szent Ferenc áItal alapított bűnbánók rendjének testvérei) létrejöttétől fogva olyan christifideles laici csoportja, akik a maguk világi
állapotában evangéliumi módon elkötelezték magukat arr4 hogy teljes odaadással válaszoljanak az alázatos, szegény és keresztrefeszített Krisztus követésére szóló hívást4 ahogyan azt Ferenc is tette.
Szerves és lényegi alkotórésze a Szent Ferenc alapította ferences hármasságnak,
amely a Krisáus általúbizott apostoli kiildetésre iranyul.
A világi ferencesek, és veli,ik eg}utt az első és a második rend testvéreinek küldetése abban a felszÓlÍtásban foglalható össze, amelyet a Megfeszített adott Ferencnek, hogy építse
tijáhazát, ari az egyház, Krisztus teste, Ez a parancs az egyháa minden megnyilvánulási
formájára vonatkozik, hogy az teljesíteni tudja üdvhozó küldetését azáltal, hogy minden
teremtménynek hirdeti a megtérést és az evangéliumot.
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3. A

világi ferencesek,bár a szó szoros értelmébenvéve nem szerzetesek, valódi
,,szgrzetesi" fogadalmuk révénarra vállalkoznak, hogy tanúságot tesznek az evangélium üdvözítő
Újdonságáról, s eközben csatlakoznak az első iendbeli testvérekhéz az apostoli

munkájában és a klarisszáh,hoz az elmélkedésében.
A fogadalom, amely valódi, örökre szóló, nyilvános és ünnepélyes felszentelés, a
világi ferencesek szátmára olyan elkötelezettséget jelent, amely rnigjótöh és átfogsa az
egész életet, és Isten országának felszentelt laikusokká teszi őket (lásd... ma§amat
ot szágának szolgálatfua szentelem. . . - fo gadalmi formula).
4, A FVR h
egú, hivatalos társulása az.egyházban, amelyet a hívek
alkotrrak,
életre jogi személyként.Ő Éngedélyeáea Regulát és
erősítette
egyházbanés a világban.
A FVR-nek abban a kiváltságban lehet része, hogy a püspökök helyett az elsőrendbe
és a RHR-betartoző testvéreitől kap segítséget lelki es lelkipasztori téren,
5. A FVR autonóm (saját joga van) és egységes, teljességben eli meg világi jellegét, hogy a
legteljesebben szolgálhassa a ferences család közös küldetését.É,u iŰ^ ia|óság,- az
autonómia, az egység és a világi jelleg a FVR természetének lényegi jellemzői és
alkotóelemei.
6. Sajátos természete, ha a CIC alapján
-és nem is lehet besorolni a harmadrendek körébe, a
Megszentelt Blet lntézményeinek
az A ostoli Plet Tarsaságainak Kongr egáciőja (a
belső életet és fegyelmet illetően), valamint a Pápai Laikus Tanács
lui upÓ.toii
tevékenYségetilletően) joghatósága alá helyez minket (a harmadrendekhez hasonlóarr).
7. A FVR nem egy egyszeríi harmadrend, és nem is hívők egyszerűhivatalos társulása, Természete alapítással történő létrejöttéből, történelméből és törvénykezéséből derül ki.
A FVR a Ferences Harmadrend, és mindig az is marad, megszakítatlan
folYtonosságot alkot a Szent Ferenc által aIapított renddel. A harmadrendekrőí akotott új
törvénykönyvi definíció nem változt atott a FvR természetén.
8. A FVR centtalizáIt irányítási struktúra szerint működik, és tudatában van annak, hogy
strukluráját tekintve is egy egységes testvéri közösséget alkot, így felülemelkedik az első
renden belÜl bekÖvetkezett megosztottságon. Ennek a tudatnak ntivekednie kell és el kell
érnie a legkisebb és legeldugottabb helyi testvéri közösségeket, hogy kialakuljon bennük
arendheztartozás érzése,amely nélkül nincs értelme belépni .gy.errdb" .em,
9. A fogadalom révéníLz egyes személyt nemcsak a helyi teswéii közösség, hanem a rend
egésze fogadja be. Csak Úgy tudjuk teljes mértékben megvalósítani a testveri közösségre
szóló hivatasunkat, és úgy tudjuk az életben és az egyház küldetésében mind egyénilég,
mind rendként a maga összességében jelenlévővétenni Szent Ferenc karizmájái, ha Ú
datában vagyunk annak, hogy az egészrendhez tartozunk.
10. A világi ferencesek nem tesznek engedelmességi fogadalmat. A világi ferences
az engedelmességre vonatkoző evangéliumi tanács szellemiségétéli meg, amely az evangéliumnak, az egyháznak, a regulanak és a lelkiismeretnek való engedilmességet jelenti. A
FVR hatalommal felruházott elöljáróival szembeni engedelmesség mindig a iegulának
való engedelmességgel kapcsolódik össze, azaz afta vezethető ui.rru, amelynek megtartásár a í géretet tetttink.
11. Bár centralizált irányításunk hasonlít a szerzetesrendekéhez, mégis alapvetően eltér
attól,
és a FVR-beli hatalom természete is más, mint a szerzetes.errd.kb"r, jellemző. A szerzetesi életben a miniszter különbözik a FVR-beli minisáertől. A FVR-ben a miniszternek nincs személyes vezetési hatalma a testvéri közösséggel szemben. Ilyen hatalommal elsősorban a testvéri közösség tanácsa rendelkezik. Naunt a Tanács és a min_
iszter a sorrend, és nem fordítva. Ez olyanvalóság, amelyet még nem értettiink meg teljesen és amelYhez erőnek erejével kell hozzászoktatnunk magunkat. Az, ha vatakit
megválasáanak minisztemek, nem hatalmazza fel őt arra, hogy azt tegyen, amit akar,
hanem csuPán arta ad neki hatalmat, hogy szotgáljatestvéreit, Ófuoa;o"-Ólöttük
és szer_
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esse Őket (lásd Általános Konstituciók 31.2) és hogy átültesse a gyakorlatba a testvéri
közösség és a tanács döntéseit (lásd Altalanos Konstitúciók 51.1).
12. A rendbeli hatalom természetétmindig azonkét ige szellemisége szerint kell érteni, amelyek többször szerepelnek regulánkban és konstitúciónkban: buzdítani és vezetni. Tehát
nem parancsolni és előírni.
13. A helyi testvéri közösségek képezik a rend gerincét, s ezekben élnek a fivérek és nővérek.
A testvéri közösségek széles körű önrendelkezéssel bírnak (kell bírniuk), és mindazt, amit
helyes módon megtehetnek, meg kell tenniük, anélkül, hogy a felsőbb szintek sztikségtelenül beavatkoznának.
14. A helyi és nemzeti irányítő szervek feladata az összekapcsolódás és az összehangoltság
megteremtése, és nem M abszolút irányítás. A biáosítékra és a szolgálatra létrejött struktluák ezek amelyek elsődleges céIja a szolgálat, az összeköttetés és az összehangoltság
megteremtése, és abuzdítás és a vezetés, eddig és továbbra is. Ezek biztosítékot jelentő és
szolgálatot végző strukturák, amelyek elsődleges céIja a szolgálat, az összekapcsolódás és
az Összehangoltság biáosítása, és abuzdítás és a vezetés, eddig és továbbra is.
A FVR iranyító szervei hatalommal rendelkeznek.

Ez

o a
o
o
o

fogadalomtételnek

in

nomine Ecclesiae történő jőváhagyásában és elfo-

gadásában,
az alsóbb szintű testvéri közösségek

válasáókáptalanjain való elnöklésben,
testvéri vizítáciőkban,
az esetleges felfliggesztésben és a rendből való elktildésben
nyilvánul meg.
15. A FVR és a ferences szerzetesek közötti kapcsolat azon alapul, amit regulánk javasol és
Így fogalmaz meg:,..knlanboző formákban és módoknn, de eg/másra ható életközösségben Óhajtják |a három rendbe tartoző testvérek] megtestesíteni ma a közös Szeráfi Atya
karizmáját az egyház életébenés küldetésében.
Ebből az következik, hogy a lelki segítséget és az altius moderamen-t egyarént a
létfontosságú kölcsönösségre kell visszavezetni és annak a testvéri közösségnek a
szemszögéből kell szemlélni, amely feloldhatatlanul összeköti az egyetlen ferences család
három rendjét. Ebből a sztikségletből ered a hivatásszeni igény a kölcsönös spirituális
fiiggésre és segítségre,
a

A FvR természete ismeretének és az arról

való elmélkedésnek kell a világi ferencesek
léténeklényegétadnia, megerősítenie őket
annak tudatában, milyen nagyszerű hivatást,
kiildetést és rendkívüli karizmát kaptak,
amelyet a ferences családba tartoző más
testvérekkel együtt hordoznak.
Az egyhaz minden időben számított a ferences
világi rendre, amelyre hatalmas felelő ssé ggel
járó ktildetéseket bizotl. Meg fudott-e felelni
feladatának a FVR? Meg tud-e ma felelni?
Olyan téma ez, amelyet illetően a
rendnek összességében és minden
egyes világi ferencesnek komolyan magába
kell tekintenie.
Benedetto Lino OFS
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Ekleziológia és a világiság teológiájának néhány eleme
I.

Az eg,lház a zsinat tanításában
vatikráni zsinat azt jeIentette, hogy az egyház íj utakat keres aíía)hogy
meghatérozza identitását és szerepét a társadalom vonatkozásában. Ezt több oldalról
felszabadító eseményként üdvözölték, azonbanmég ma sem nagyon köáudott, mi volt ennek
a tartalma és hogy milyen új mentalitást próbáltak a zsinaton életre hívni. Továbbá néhány
kérdéstmég mindig nem sikerült megfelelő módon és elmélyülten átgondolni, és más fontos
témákban még vámi kell arra, hogy a zsinat szellemisége a gyakorlatban is érvényesüljön.
Mindezek ellenére a napnáI is világosabb, hogy milyen változást hajtott végre a zsinat a
korábbi ekleziológiai gondolkodáshoz képest: a jogi megközelítés helyett most már a
közösség álI az ekleziológia középpontjában. Ebben az értelemben a tekintély és hatalom
szempontján kívül (amely az egyházat Krisztusig mint alapítóig és az apostolokig vezeti
vissza, így annak jogi dimenzióját hangsílyozza), a zsinat igyekezett kiemelni a Szentlélek és
az áItala szabadon adományozott kegyelmi ajandékok szerepét, az lgét és kapcsolatát a
szentségekkel, az emberi érlékeket és azt, hogy a közösség minden tagja képes az
apostolkodásra.
Az újfajta ekleziológiai gondolkodást, amely összefogja ezeket az elemeket és
kapcsolatot létesítköáük, fő pontjaiban VI. PáI Ecclesiam suam enciklikája ismerteti, Az
enciklikában nagy hangsúll kap az a feladat amelyet a zsinat az egyházzal és az arról való
teoló giai elmélkedéssel kapcsolatban vállal.
A zsinat mindenekelőtt az egyház önismeretének (Egyház, mít vallasz saját magadról?),
megújulásának és a párbeszédre való nyitottságanak (az egyhánon belül, a nem katolikus
keresáényekkel, a nem keresztény hívőkkel, a jőakaratú, bar nem hívő emberekkel) kíván
kifejezést adni.
Mindebből lehet következtetni arra, milyen felfogás, pontosabban szólva szellem áll a
zsinati aty,ík szánd€|kainak hátterében.
Űj, pozitív hozzáállás ismerhető fel abban, ahogyan a zsinat megmutatj a az \gazságot,
amelynek az egyhéa a letéteményese.Olyan hozzaállás ez, arlely már nem a bűnök elítélését,
a hagyományos pozíciók végsőkig való védelmezésétjelenti,hanem az őszínte szembesülést
Isten Igéjével,amely azigazságvalódi tápláléka a tévedés ellen.
Annak tudata, hogy azlgazság túllépazon, amit az embet képes lenne teljes egészében
felfogni, felébresái az eredeti evangéliumi lelki,iletet, hogy az ember legyen nyitott az
igazságra, bárhol is találja meg azt, akár a hitetlenben is, akinek a szívébenmégis azigazság
lelke munkálkodik.
Azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos keresni az lgazságot és mennyire sziikséges
gondolkodni, VI. Pál az értelmiségieknek szóló iizenetében így fejezi ki magát: ,,Mi, zsinati
atyak mindannyian azért vagyltlk itt, hogy az igazságra figyeljünk. . . . A ti utatok a miénk is.
A ti gondolataitok sohasem idegenek a mieinktől. Barátsággal nézzik azt, hogy a kutatásra
kaptatok meghívást, szövetségeseitek vagyunk a fáradalmakban, csodáljuk eredményeiteket
és ha szükséges, vigasztalunk benneteket, ha elbizonytalanodtatok vagy ha kudarc ért."
Az éIő párbeszédnek ez a módja egyre erősebb igénnyéválik, amely az egész egyhazat
jellemzi, amikor olyan kérdésekkelkerül szembe, mint a társadalmi problémrák, a nők
szerepe, a művészet fontossága az egyházon belül és kívül egyaránt. Egy autentikus felfogás
ez, amely nem pusztrán abból áll, hogy elfogadjuk mások véleményét,mint valami olyat,
amelyet tekintetbe kell vennünk és amelyet szinte beletörődéssel kell nyugtáznunk;
egyáltalán nem erről van szó. A zsinat úgy kíván mások elé állni, hogy figyelmesen
meghallgatja Őket, mert úgy véli, tud és kell is tanulnia attól, aki különbözik tőIe; ezért
szeretné hagyni magát provokálni is, hogy hitelesen értelmezhesse saját magát.

A II.
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Az elmélkedésnek ezek a sarokpontjai alkotjak a különböző zsinati szövegek egységes
szövetét. Mindazonáltal néhány szöveg az egyhéz önismeretét helyezi a középpontba - a
négy dogmatikai konstitucióról van sző (Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum
Concilium, Gaudium et Spes). Más írások a megújulás feladatára hívják fel a figyelmet
(elsősorban a dekrétumok); megint mások a párbeszéd szükségességét hangsúlyozzák (a

deklarációk).
E tanulmány első részébenfőleg a Lumen Gentiummal foglalkozunk majd, amennyiben
megpróbáljukkézzelfoghatóvá tenni azokat a teológiai elemeket, amelyek megalapozzák az
egyhazről való gondolkodást; a második részben pedig azt a két irányt követjiik végig,
amelyek mentén a laikus identitás kifejeződik; az ember keresztény voltát és a világi jelleget.

1,

Az eglház eredete és célja
Az egyhaz, ecclesia szó etimológiai jelentése közvetlenül kifejezi annak legmélyebb
lényegét: olyan gyülekezet (vagy közösség), amely valaminek a hallgatására jött össze. Az
ecclesia szónak ez a jelentése már a Sepfuagintában is szerepel, és megmarad az
Újszövetségben is, ahol nyilvánvalővá valik, hogy az egyház szeikezete és félépitese a
kapcsolatot szolgáIja: egyfelől kapcsolatot Isten és a nép között - Isten szól, összehívja az
embereket, a nép hallgatja Őt es válaszol; másfelől kapcsolatot a közösségen belül, annak
egyes tagtraiköú,.

Az

egyháanak abból a jelentéséből kiindulva, hogy az egy Isten Igéje a]tal összehívott
gyűlés, a II. vatikáni zsinat a Lumen Gentium dogmatikai konstitucióban olyan teológiai
megfontolásnak adott kifejezést, amely az egyház kapcsolatteremtő és -fenntartó szerepét
hangsűlyozza, a ,,közösség" kategóriájan keresztiil. Emellett, pontosabban ennek hathatós
kifejtésekénttovábbi két kategóiával vagy dimenziőval tatálkozunk: a tanuságtétellel és a
szolgálattal.
+
,.. -.
(koinonía), a tanuságtétel (martyría) és a szolgálat (diakonía) három
Igy a közösség
olyan kifejezés vagy kategória, amelyek meghaüírozzák az egyház természetétés küldetését.
E három szempont köré szerveződik annak teológiai megértése,miben áIl az egész egyház és
különösen a laikusok identitása és küldetése.

4Egyhér; a közösség szentsége
,,Az Egyhéz Kisztusban mintegy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való
bensőséges egyesülésnek és az egészemberi nem egységének." (LGl)
Azza|, hogy az egyhéuat teljes egészébenszentségként definiálódik, elsősorban az
egyháznak Krisztussal mint minden kegyes cselekedet forrásával való kapcsolata kap
nyomatékot. Ezért az egyháa nemcsak közvetíti a szentségeket mint a kegyelem jeleit és
eszközeit, hanem magának is teljes egészébenlétévetés tevékenységévelkell hirdetnie

Krisztust.
Az, hogy az egyház ,,szentség" , azt jelenti, hogy jelöli a fiiggőleges közösséget (benső
egyesülés Istennel) és a vizszintes közösséget (az embei nem egysé ge) egyarént. Az
egyházban az embet megfapasztalja Isten szeretetének titkát. Ugyanis Isten, végtelen
szeretetében a teljességben élő emberrel akar találkozni, amikor minden tagja egységet alkot,
hogy felemelhesse ,,azísteníéletben való részesedésre". (LG2)
Istennek az embertel való közössége és az emberek egymással való közössége alkotja
azt az isteni tervet, amely szerint mindkettőnek egynek kell lennie Krisáusban. Olyan örök
teív ez, amely fokozatosan és radikálisan kapcsolódik bele az emberiség életébe,és amely az
egyhánat Isten jelenlétének láthatő jelévéés a mindenkinek szóló elhívás valóra váltásának
eszközévé teszi.

I7

b,Egyhéu; a h:írmas közösség jele
A krisztológiai jelentőség mellett a hármasságot is hangsúlyozza az a kijelentés, hogy az
egyhaz,,az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből eggyé vált nép". (LG4)
Az egyház |áthatő jellege arra emlékeztet minket, hogy az egyház valóban az
üdvözítettek közössége, egyúttal az az intézményis, amely létrehozza ezt aközösséget. A két
aspektus, a spirituális és a fiildi egy és ugyanazon egyházat alkotja, egyetlen valóságot,
amelyben Krisztus az, akí miiködik és üdvözít.
Az egyhán az ahely, ahol találkozik a hármas közösség és az emberi történelem; sőt, az
egyházazűjtörténelem, fényeivel és árnyaival együtt, amelyet Isten alkototlaz emberrel. Itt
nyilvánul meg világosan az egyház kapcsolatteremtő természete, amely akkor jut érvényre,
amikor az embernek az Istennel való közösségét és az emberek egymás közötti
kiengesáelődését fej ezi ki.
Az ilyen kapcsolat megvalósulása során az egyhéz Isten megtapasrtalásának helyévéés

idejévéválik.

Az

egyház annak követkeáében lehet

a

közösség helye, hogy Isten

olizálj a.
Az egész egyhaz nem saját magából származik, nem saját magáért él, nem saját magában
vanazalapja, hanem Istentől Jézus Krisztus áItaIa Szentlélek erejéből kapjaazt.

mi sáérium át szimb

2.

Az eglház küldetése
Isten, azáltal, hogy Krisáus testvérévétesz minden embert (gyermekek a Fiúban) ) atra
hív mindenkit, hogy legyen az Ő gyermeke,.,hogy megnyilvánuljon azAtyaisten Szeretete és
hogy nagyobbá váljon az isteni család, az Ó életében való részvételrévén:,,Minden ember
erre a Krisáussal való egységre hivatott, aki a világ világossága, akitől eredtink, aki által
élünk, s aki felé tarhJnk.." (LG 3)
Az egyhaz kiildetése, feladata a hármas közösségtől kezdődik, és onnan, hogy az egyház
Krisztus teste. ,,Az Egyhaz missziós természetű." (AG 2), nem saját magátjelenti ki, hanem a
felülről kapott adományt.
,,AzEgyház.(és benne minden egyes ember) pedig úgy imádkozik és dolgozik, hogy
Isten népébe, azUr testébe és a Szentlélek templomába bejusson az egész világ teljessége, és
Krisztusban, mindenek fejében a mindenség Teremtője és Atyja megkapjon minden
tiszteletet és dicsőséget." (LG 17)
A misszió tartalmilag Istennek Krisztus áItal a Szentlélekben való szeretetét hirdeti
(örömhír).
A misszió alanyát a közösség jelenti, amely ,,többes" alarty, vagyis tagu egyenként is
alanynak számítra alkotják azegyházat mint alanyt, amely nem urzonos tagjainak aszétmszerű
összegével. Isten népénekminden tagja alanyként részt vesz abban a küldetésben,hogy az
emberiséget visszavezessék aíra az egységre, amelynek megalapítása miatt jött el Krisáus.
Az egyháa úgy teljesíti küldetését, hogy saját magát és az őt éltető Szentlélek jelenlétét
adja tovább. Elsődleges küldetése saját gyermekeihez szól, akik számára kijelenti, hogy ők
Isten gyermekei és buzdítja őket, hogy éljenek,,Isten fiainak méltósága és szabadsága szerint,
kiknek szívébena Szentlélek úgy lakik, mint templomban. Törvénye azuj parancs, hogy úgy
kell szeretnie, ahogyan maga Krisztus szeretett benniinket. S végül célja az Isten Országa,
melyet maga Isten kezdeményezett a ftjldön, melynek egyre terjednie kell, míg Isten
tökéletessé nem teszi a történelem végén."(LG 9)
Isten belehelyezte az egyhéaat a történelembe, így az végigkísériaz emberiséget
századokon át tartő vandorutján. Az egyház az emberiség útitársa, nem helyezkedik többé
sem hódítÓ, sem védekező pozíciőba, hanem az ember iránti szeretettől és csodálattól
vezérelve kovásznak ajánlja fel magát, hogy beteljesítse mindazt a jőt, amit Isten
magvetőként elvetett.
Az a teológiai megfontolás, amelyet a zsinat a sajátjává tett, megmutatja nekiink, hogy
az egyhaz tudatában van annak, hogy Isten jelen van a világban, az emberek cselekedeteiben
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és az emberi fejlŐdésben, amely önmagában véve nem negatív.

A világgal szembeni jóindulat
az,t ercdménYezi, hogy az már nem leküzdendő ellenségkéntjelenú meg, hanem olyan
helYnek, időnek és körülménynek, amelyben magalsten nyilvanuimeg titokzios módon.
AhogYan Krisztus teljes mértékbenmagéra öltötte az emberiséget, hogy felfedje Isten
gYermekeinek valódi identitását, úgy ma az egyhaz is úgy jelenik
-"g u világTan, mint amely
számára ,,az ÖrÖm és remény, a gyász és szorongás, mely u
embeiekben, főként a
^uí is öröme és reménye,
szegénYekben és a szorongást szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak
gYásza és szorongása, és nincs olyan igazán emberi dolog, u-ály visszhangra nem
talilna
szíviikben." (GS 1)
Az egYhétz egy olyan nép tapasztalata, amely annak tudatában jarja útját, hogy Isten,
szeretetének misztériumában, ,,az embeíeket nem egyenként, minaón tfusas kápcsolat
kizárásával" akarta,,megszentelni és üdvözíteni, hanem néppéakarta tenni őket,
-"ty őt
igazságbanmegismeri és szentül szoIgálNeki.'' (LG 9)
Isten gYermekeinek és a hármasság közösségében élő nép új identitása lehetővé teszi
az
egYhán és annak minden egyes tagsa számár4 hogy új kápcsolatokat teremtsen és úgy
tekintsen az embene, ahogyan Isten tekint rá szerctet-tervében.A világi identitás

I.

A

a

zsinat kiilÖnbözői szövegei foglalkozrak
világiakkal kapcsolatos teológiai
fejtegetésekkel, elsősorb art a Lumen Gentium IV. fejezet e, az Ápostolicam Actuositatem című
dekrétum és a Gaudium et Spes, amely az egyháznak korunk uLagab*rbetöltött pasáorációs
szerepéről rendelkezik.
szÖvegekből, a doktrinális kijelentéseken tűI, az egyhaznak egy olyan új atca
rajzolódik ki, amely a világgal összefiiggésben tekint magára?. t titorrtegJ. r.uaut ot szán a
világiaknak missáójanak megvalósítasában. Nyilvánvaió, hogy u ,ni]agiuk önismerete,
Pontosabban a keresztény világiakról szóló teológiai elgond olis az egyhaz önismeretéből
következik. Az egyhán íJi identitasa annak elismeréséhizvezet majd, hogy a világiakat
ktilÖnleges feladatkör illeti meg, avilágvalőság4 és egy olyan,,hatalom,|
azona7apul,
hogy mindenki Isten népéheztartozika keresztség erej ében.

E

*.iy

A világi jelleg
A világiak identitása és az egyhazban ellátott kiilönleges funkciója a novitd cristianáből
(keresáénY Újdonság) ered, amelyet a keresáség hozott el, Ezzel á szentséggel új életre
szÜlettiink Újjá, Krisztus tagjaivá váltunk, és a Szentlélek erejétől éltetve -hirdótjtik a
megváltást, a reményt és a szeretetet. Megkeresáelt emberként mindannyian Isten gyermekei
VagYunk, azonban aszeint, hogy milyen módon éljiik ezt meg, a világi állapot különbözik a
PaPokétÓl és a szerzetesekétől. Ez a fajtamód nem másodlagos vagy Áeilékésjellegű, hanem
a világiságra sajátosan jellemzŐ, azaz awtaklegbensőbb teúészetwel,vagyis a vitrigi élettel

jár együtt.
,,A világi hívek ki,ilönös sajátossága a világi jelleg.''
A LG 31. Pontjában a zsinati atyák megállapítjiák, hogy ,,világi hívőkön itt az egyházi
rend és azEgYházban jőváhagyott szerzetesség tagjain kívül az össies Krisztus-hívot értjtik;
tudniillik azokat,
u keresztséggel Krisztus testébe épültek, Isten népétalkotják és
Krisztus papi, prófétai és királyi hivatalanak a maguk módjan részeseikéntaz egész
keresáény nép küldetésétteljesítik azEgyházbanés a világb an."
Az első definíció után, amely art fejezte ki, hogy a világiak mivel nem azonosak (nem
PaPok és nem szerzetesek), a világiakat a szöveg a keresitséggel Krisztus testébe 3pült
hívőkként jelöli meg. A világiak tehát a keresztség révént up:,it meg identitásukat és
kÜldetésÜket az egyhazban; a keresztségen kereszhii sajátos és Óredeti,-azaz a világiakra
jeIlemző módon részesülnek a három messiási adományban (papi, prőfétai
és Úrályi

4k

adomány).

a, A szóban forgó papság a kifejezés szoros értelmébenvéve spirituális: az Atyának
felajánlani a konkrét, hétkOznapi életet a Szentlélek szerint, aki magái Krisáust is áthatotta
Önmaga felajánlásban. Minden cselekedet ugyanis, legyen sző az iáadsagrol és az
apostoli
tevékenYségről, vagy a munkáról és a családi életrői, ha a Szentlélekbénvégezziik őket,
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Istennek tetsző spirituális áldozattá válik. Így válik világossá, hogyan nyilvánul meg
élettinkben a papság: a világ akkor teljesedhet ki, ha szent módon veszünk részt az élőt
minden sziftáciőjában.
b, A prófetaság megegyezik a taríságtétellel. A világi hívő akkor valósítja meg, ha
rendelkezik azza| a tehetséggel, hogy tud beszélni a saját hitélményéről,ha saját éleiével
hirdeti Isten csodáit. A világi hívő a reménységet hirdeti a vílágban igen hatha-tós módon,
amikor a szenvedést úgy éli meg, mint olyan helyet, ahol titokzatos módon Isten van jelen. A
világiak ,,azígéretfiainak bizonyulnak, ha erősek a hitben és a reményben, jól ftilhasználják a
jelen pillanatot, és tiirelmesen varJak az eljövendő dicsőséget. Ezt a reményt pedig n" Űoiax
magukba, hanem folyamatos megtéréssel és kiizdve "ennek a sötét világnak kormányzői, a
gonosz szellemek ellen" a világi élet strukturáin keresztül is fejezzék ki." (LG 35) Az, hogy
prófétrák vagyunk, azt jelenti, hogy tanúskodunk a nekiink örökül hagyott hitről, amelyÉ
doktrinális vonatkozásaiban megértiink és amelyet életiinkben és szavainkkal valóra vrá]funk.
A prófétai feladat komolysága szükségessé teszi, hogy doktrinális és fudományos
szemPontból felkészültek legyiink. Ezért a világiak számára kötelező a teológia
tanulmányozása,hogy felülemelkedjenek tudatlanságukon és járatlanságukon.
c, A világiak által gyakorolt királyi jogállás azon megkeresáeltekre jellemző sajátosság,
akik Isten gyermekeinek szabadságát élik. Számukra ,,szolgálni uralkodás" (LG 36)-Krisztus
logikája szerint, al<l szátmára a legnagyobb hatalmat az jelentette, hogy a szeretet erejében oda
tudja magát adru az embemek. A szolgálat, a szabadság és a királyi helyzet olyarrvonások,
amelyek Összekapcsolódva fejezik ki a Krisztus uralmához tartozők állapotát. Ezen állapot
gYakorlását a hívő elsősorban saját magával szemben végzi, vagyis az önuralomra iranyuló
gy más teremtett dolgok felé fordul,
meg bennük. ,,Igy fogja egyre jobban
dalmat épp azEgyhaz tagjain át amaga üdvöt
hoző világosságával." (LG 36) Krisáus megváltó műve tehát atarsadalom keretein belül és
azonhivőkrévén valósul meg, akik arrakaptakmeghívást, hogy kibontakoztassák a teremtett
létezők végső és teljessé vált értelmét.A világiak azzal afe\adattal vannak megbízva, hogy
hidat alkossanak avilág és az egyhazközött úgy, hogy a ftrldi valóságokba búetretyezik á
végtelent és hogy úgy végzíkemberi tevékenységtiket, hogy közben nyitottak maradnak Isten

uralma felé.

Ahhoz, hogy világiként hidak lehessiink az egyház és a világ között, a teremtés és a
megváltas között, egyszeíTe kell szilárd keresztényeknek és korunk embereinek lenntink,
tevékenyen és felelősségteljesen kell élnünk, nyitottan az éImények gazdagságáta, anelyet a
világ nyujthat számunkra, de rendíthetetlennek kell maradnunk a keresztény újdonság
hirdetésében.

A vilógiak és az eglház küldetése
Bár a világi dimenzió hozzátartozik az egyház egészéhez, amely minden hívőjét(pap,
szerzetes, laikus) illetően arra hivatott, hogy Krisztus testének építésén
munkálkodjon a
világban, a világiak ezt különleges módon valósítjak meg. Azüdvösség örömhíre ugyinis az
egész világhoz szól, és a világiak, égpen itt, a világban és a világ dolgain keresáül
válaszolnak Isten hívására és válnak az Ó jelenlétének tartúivá, testesítik meg élettikben Isten
me gnyi l atk o zásának

művét.
hivatásuk
alapján a világi hívek dolga az,hogy az ideigvaló dolgok intézéseés
,,Sajátos
Isten szerint való rendezése által keressék Isten Országát. A vitágban élnek, vagyis a világnak
mindenfele feladatában és munkakörében a családi és társadalmi elét
-.g."Ókott
körülményei között, szinte ezekből a szálakból van szőve az életúk."(LG 31)
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a,

A világiság mint teológiai 'hely'

A zsinat arra a fontos momentumratanít minket, hogy a világ nem hely, nem tér és nem
is a szentté válás eszköze,hanem annak módja, hogy Isten gyermekeinek méltóságát éljük a
Krisztus áItaImagána vett emberi lét legelrejtettebb fordulatai között.
Normális tevékenységeiben(munka, szeretetkapcsolatok, a tudás és a felfedezés öröme,
a pihenésre és a sportra szolgáló idő, apolitika, a gazdasági ügyletek stb.) a világi hívő az élet
rendkívüliségéről tanúskodik és a szeretet tökéletességét valósítja meg. Ebben az értelemben
olvassuk azt a Christffideles laiciban, hogy ,,a világi hívő világi jellege tehát nem
kizárólagosan szociológiai, hanem inkább teológiai értelemben határozandó meg." (CfL l5),
azazűgy, mint az isteni teremtő és megváltó tett megnyilvánulásának jete.
Ez az, amit a zsinat szentesített azzal 4 megáIlapítással, hogy a világiakat ,,Isten
meghívja, hogy saját hivataluk gyakorlásával az evangélium szellemében élve kovászként
belülről jaruljanak hozzá a világ megszenteléséhez, és élettik tanúságával - hitük, reményiik
és szeretetlik ragyogásával - mutassák meg másoknak Krisztust. Különleges módon rájuk
tartoziktehát, hogy mindazokat a ftrldi dolgokat, melyekkel szoros kapcsolatban vannak, úgy
világítsák meg és rcndezzék, hogy Krisztus szerint történjenek és növekedjenek, s a Teremtő
és a Megváltó dicséretéreszolgáljanak." (LG 31)
Mindenki egyetemesen meghívást kapott a szentségre, amely kiilönféle módokon válik
kézzelfoghatővá az egyház tagjaiban, amely a világiságot alapvető jellegzetességének tekinti.
b, a világiak szakértelme

A

világiak a közösségi élet sajátos kérdéseiben (hazasság, család, emberi kultura,

politikai-gazdasági élet stb.) jártasak, amelyekben az egyhéu elsősorban és különösen rajtuk
keresztii] van jelen. Ezeken a területeken a világiak felelős személyekkéntténykednek és ,,az
Egyház kiilönösen azok segítségéreszorul, akik akár mint hívők,akát mint nem hívők, a
világban élnek, s jól ismerik a különféle intézményeket és szaktudomárryokat, és értik a
benntik megnyilatkoző szellemiséget. Isten egész népe, föleg a pásztorok és teológusok
feladata, hogy a Szentlélek segítségévelkorunk kiilönböző megnyilvánulásait meghallják,
megkülönböztessék, értelmezzék" (GS 44)
Az,hogy az egyház meghallja a világot, nem csupán a kommunikációs eszközökre és a
nyelvre vonatkozik, hanem aá is értjiik rajt4 hogy az egyhán ragadja meg az újdonságot, a
várakozásokat, az igényeket és a minden dologban működő Isten jelenlétét.
VI. Pál így ír a világiakről Evangelii nuntiandi című apostoli buzdításában: ,,Evangelizálő
munkájuk sajátos területe a rendkívül bonyolult politikai, társadalmi, gazdasági éIet; a kultura
világa, a tudomány, aművészetek, a nemzetközi kapcsolatok, a tömegkultura eszközei, de sok
minden egyéb is, ami érinti az evangelizációt: a szerelem, család, gyermekek és ifiak nevelése, a
szakmai munka - de az emberi szenvedés is! Barcsak lenne minél több világi hívő, akit eItölt az
evangéliumi szellem, és aki átérzi felelősségét és elkötelezettségét! Bárcsak lenne minél több
világi hívő, aki saját adottságaikön,hozzáértéssel résá váIlal az apostoli munkában, és hajlandó
kibontakoáatni rejtett, elfojtott képességeit!Anélkül, hogy saját szakmai munkájuk hátranyt
szenvedne, bemutatják azt a foldi léten tulmutatő távlatot, amelyet a világ gyakran nem is ismer.
Igy szolgálják az Isten Országának építését,következésképp az üdvösséget Jézus
Krisáusban." (70.)

A világiak

és a lelkipásztorok az egyház kiildetésében

A zsinat, miután részletesen és hathatósan leszögeúe, hogy a világiak részt vesznek az
egyház küldetésében, a Lumen Gentium 37. pontjában foglalkozikmég a világiak autonómiájával
és a hierarclttához rúződő kapcsolatukkal.
Ezt a viszonyt azon teológiai alapgondolat szerint lehet meghatátrozni és kifejteni, amely
szerint Isten gyermekei méltóságukban egyenlőek, funkciójukat illetően különböznek. Jogokról
és kötelességekről van szó.
2I

,,A világi híveknek, mint az összes Krisztus-hívőnek joga van althoz, hogy a fiilszentelt
pásztoroktól bőségesen részesüljön az Egyház lelki javaiból, foként Isten igéjéből és a
szentségekből, és pásztora előtt ftrltáíhassa szükségleteit és óhajait azzal a szabadsággal és
bizalommal, mely Isten gyermekeit és a Krisáusban testvéreket illeti meg." Onnan, hogy a
világiaknak joguk van kapni, áthelyeződött a hangsúly arra, hogy ioeuk és kötelesséetik
megosáani a véleményüketarról, ami szerintiik az egyház javát szolgálja, ezt azonban ne
válogatás nélkül és önkényes módon tegyék, hanem ,,tudásukhoz, illetékességiikhöz és
rátermettségükhöz mérten". Ezt,,mindig igazmondőan,bátran, okosan, tisztelettel és szeretettel"
kell végeznitik ,,azok iránt, akik szent hivataluk alapján Krisztus személyétképviselik". Ezért
véleményük megismertetése jelenti a világiak számáramagának a hitnek a megélését,amelyet az
életszentségben és tényle ges szakértelmiikben fej eznek ki.
A lelkipásáorok kötelességeit is bemutatja a dokumentum: a lelkipásáorok ,,ismerjék el és
támogassák a világi hívek méltóságát és felelőssé gét az Egyházban: szívesen használják fol okos
tanácsukat, bizalomma| nlház;zanak rájuk feladatokat az Egyhaz szolgá|atára, hagyjanak nekik
szabadságot és teret a cselekvésben, sőt kezdeményezésreis bátodtsak őket. A§ai szeretettel
figyelmesen vegyék fontolóra Krisztusban a világi hívek kezdeményezéseít,véleményeités

kívánságait".
Az egyházi hierarchia és a világiság így összekapcsolódik az egyház egységes kiildetésében,
amely ,,nemcsak abban á11, hogy megvigye az embereknek Krisáus iizenetét és kegyelmét,
hanem abban is, hogy az evangélium lelkiiletével áthassa és tökéletesítse a mulandó dolgok
rendjét." (AA 5) Igaz, hogy az éIet több szférájában a világiak nélkül nem juthatna eI az
emberekhez az evangélium és az üdvösség híre, nem szabad azonban elfelejteniink,hogy ezt a
feladatot az egész e gyhaz más és kie gészítő formában v égzi eI.
,,A pásÁorok dolga világosan hirdetni a teremtés céljéttaés a világ használatára vonatkozó
elveket, s erkölcsi és lelki segítségetnyujtani alűoz, hogy a mulandó dolgok rendje Kriszfusban
meg tudjon újulni. A világiaknak mint sajátosan rajuk varó feladatot kell vállalniuk a műandó
dolgok rendjének megujítasát, s ebben az evangélium fényénéI,az Egyhaz szellemében s a
keresáény szeretet srirgetésére közvetlenül és elszíntan tevékenykedjenek; a többi polgánal mint
szakértelemmel és saját felelősséggel rendelkező polgátrok működjenek együtt; mindenütt és
mindenben Isten országanak igazságát keressék." (AA 7)
A világiak és a lelkipásáorok közötti szoros kapcsolat bizonyítja, hogy az egyház
lnildetésében való részvételnem attól ftigg, hogy személyek bizonyos kategfuiájahoz tartozlltke, hanem attól, hogy Jézus Krisztushoztartonnk-e.
4.

A

A világi lelkiség

világiak sajátossága nemcsak az apostolkodás terén nyilatkozik meg termékeny és eredeti

módon, hanem a lelkiség terén is, amelyet már nem a szerzetesektől vesznek át.

A keresáény világi hívők arra kaptak meghívást, őrködjenek a Szentlélek fuvallata felett, amely
élővéés hatékonnyá teszi azlgét.
,,Szentlélek szerinti életük" (vagy spiritualitásuk) sajátos jelentéssel rendelkezik.

- Eú a spiritualitast

mindenekelőtt a szolgáIat és az'apostoli' közös felelősség jellemzi,
amely komolyan veszi az emberi történelmet, s aú. úgy éli meg mint a megszentelődés
mindennapi helyszínét.

Saját életiinkben Isten ideje telik, a mi napilapunk (?) Isten ,,most"-ja, a megváltás ,,m{'ja.Ezért a világi elkötelezettség nem aztfoglalja magában, hogy a hit megéléseközben
megszenteljiik a világot, hanem azt, hogy az Isten népérejellemző lélek-küldetés szerint
éljünk.
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A világi lelkiség Krisáushoz hasonlatos, abban az

értelemben, hogy onnan ered, hogy a
laikusok az egyházban részesülnek Krisztus prófétai és királyi papságában.
A világi lelkiség karizmatikus, a Szentlélek belső szabadságán és az éIetnffitotta állandó
újdonságon alapul.
A világi lelkiség evangéliumi jellegű; a nyolc boldogság szellemisége jegyében a világiak
már nem foglyai a világ logikájának és bölcsességének, hanem saját élettiket és útjukat
teszik olyan hellyé, ahol a bölcsesség, az igazságosság, az erő és a mértékletesség
erényeit gyakorolják.
A világi lelkiség a tudásra alapul: azáItal, hogy egyszen.e tafiozik az egyhézi közösséghez
és az emberek közösségéhez, összhangot teremt az isteni kinyilatkoztatás és az embei
értelem között.

A

Gaudium et Spes súlyos hibaként roja fel a hit és a mindennapi élet szétválasúását:
,,Eltémek az igazságíől azok, akik fudván, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a
jövendőt keressük, úgy vélik, ezért elhanyagolhatják a ft'ldi kötelességeiket, és nem veszik
figyelembe, hogy épp ahit fokozza a kötelezettséget kinek-kinek a hivatása szerint.
t...] A
vallott hit és a mindennapi élet közötti, sokaknál tapasztalható hasadást korunk súlyos
tévedései közé kell számitani. l...l Az a keresztény, aki elhanyagolja ft'ldi feladatait,
valójában embertársaival, sőt magáva| Istennel szemben fonnálló kötelességeit hanyagolja el,
és veszélyezteti örök üdvösségét." (GS 43) Ez a világi hívő hivatása és lelkisége: Isten
otszágát keresi, miközben csak amiatt aggódik, ami miatt maga Isten is aggódik.

A

keresáény világi hívőt az egyház arra hívja, hogy legyen képes várni és elfogadni az
ismeretlen és soha nem hallott dolgokat, amelyeket állandóan kapnak a SzentlélekiőL,Igaz,
hogY a kinyilatkoáatás már beteljesedett Krisztusban, az Ige hatalmát azonban még nem
tapasáaltuk meg, fogadtuk el, értettiik és valósítottuk meg teljes egészében.
Anna Pia Viola OFS ( FVR )

zJ

A ferences család történelmének áttekintése
Néhány bevezető gondolat ..,

A "Da Vinci Kód" csak egyik

példája a történelem iráni megújult érdeklődésnek, mely a

sokak által "néPies dekonstrukcionizmusnak" nevezett irényzathoz kötődik, A történelem
viszonYlagos, attól fligg, ki beszél róla. A ferences történelem sem maradt érintetlen, attól fiigg,
ki meséli el, a Család egYik taga vagy más. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egyes dolgokat
"j

elentékteleneknek", más okat pedi g .'fonto saknak''

De megéri időt szánnunk a történelemre.
tÖrténete, amint közöttiink

l ás

A

sunk.

megtestesülés megköveteli ezt.

munkálkodik, továbbá a lelkiség úgy határo zhatő meg, mint

amit a Lélek Ölt fel minden egyes generációban".

A

,,

Ez

Isten

a fotma,

szentlélek beszéli nyelvünket és hallani a

Szentlelket, amint beszél, egyenlő saját "történelmünk"

és őseink

..történetének,,

meghallgatésával.

A történelem kontextusa

A

tÖrténelemnek van jelentése, vannak sémák, melyek felismerhet ők.

Az

Ószövetség

Prófétái híresek voltak arról, hogy "az időkjeleiben" olvastak: látyánIzrael múltját és 1átván,
amit az Isten cselekszik életükkel.

A Próféták valami teljesen Újnak voltak része|. a zsidó-keresztény történelem teremtésének,
melY egY lineáris tÖrténelem, amelynek van kezdete és jövője az Isten kibontakozó
kinYilatkoztatása révén,és nem egy körkörös

történelem, mely különböző

patrónus istenek

évszakok ciklikusságával ismétlődő megbékítésénalapult.

A tÖrténelem szükségszerűen viszonyokra épül, bár nem szükségszerűen viszonylagos. Kik
vagYunk (ferfiak, nők, vallásosak, világiak) és hol vagyunk (kontinens, nyelv, ország)
befolYásolják a^, hogy hogyan

és mit látunk a történelemben. Ahhoz

azonban, hogy

mentesÜljÜnk a fundamentalizmustól, annak a tudatában kell tekintenünk a történelemre,
hogy
Isten jelen volt benne, tanít és vezet minket új dolgok felé.

A

fundamentalisták egyszerűen "elfelejtik", hogy a "történelem" egyáltalán megtörtént,
a
ma mércéitalkalmazzák a történelmi pillanatra, nem érdekelvénőket a kontextus vagy
a
jelentés.
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XVI. Benedek doktori disszertáciőját Szent Bonaventura

történelem teológiáj áből írta.

Tulajdonképpen a ferencesek a történelmet komolyan vevők élvonalába tartoznak. Erzékelik a
"haladást", azelőbbre menetelt, a fejlődést.

Ferencet

a

maga idejében kimondottan "új" jelenségnek tekintették, nem egyszerűen

olyannak, mint egy másik szent vagy a szentség egy másik jelének. Követői

érzékelték,hogy a

kor, melyben Ferenc élt, más volt és a Ferenc által alapitott rend teljesen újszerű volt. Egyes
kÖvetők egy másik Krisáust, míg az apokaliptikus beállítottságúak a végső idők hajnalát, az

Apokalipszis eljövetel ét látták benne.
Mindenképpen, a ferencesek komolyan vették történelmiiket, melynek kibontak ozását az
evangéliumi küldetés jegyében láttak. Követvén Jézus Krisáust azon belső ösztönzések nyomán,
melyeket a Lélek mutat meg neki,ink a mi egyedi kulturális közegünkben.

A történelem kontextusa
A

tÖrténelem kontextusai alatt a"környezetet" értjiik, melyben az emberek élnek, a levegőt,

amit szívnak. Bármilyen "teolo gizálás" előtt tudnunk kell egy pár alapvető dolgot

az

adott

korszak embereiről:

Milyen volt a ígazdlaság"?

a kereskedelem útjai

A latin "commercium" jelentésében benne vannak

"A

a kapcsolatok.

gazdaságok" gyakran tudat alatt befolyasolják

a

kapcsolatokat, szokásokat és az

elsőbbségeket.

Hol volt a"hatalom"?

Az

autoritás formája

Milyen volt a "kultúra"?
"Nemzetiség" - Otszág

/

Kontinens (Olaszországp|d. különbözik

Németországtőt,ha valaki

nem vette volna észre)

"Hit" - vallási gyakorlat, érzelmek
"Ertékek" - dolgok, amiket fontosnak tartottak, jónak és rossznak, az erkölcs

i

étzék
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Mik voltak az akadáIyok?
Mitől kellett megvédeniük magukat alÁoz, hogy életben maradhassanak?

Kik voltak abnátaikés kik voltak

az ellenségeik?

Amive l az emb erek s zemb en állnak, az formáIj a

e

1

s

őbb

sé ge

iket, nye lvük et, v ágy aikat,

Ennek a feszültségnek egy klasszikus péIdája található megLazaro Iriarte "A ferences rend
történelme" című munkájának angol fordításában.

Az én kapucinus testvérem a ferences család

átfogó, az összes ágára kiterjedő történelmét akarta megími. Sziikségszerűen felületes volt (hogy

egyetlen kötetben elferhessen).
döntöttek

Az ameikai

kiadók (a Quincy-beli ferencesek, IL) jogosan

úgy, hogy hozzáadnak egy Appendix-et is, melyet Latry Lardini OFM testvér írt.

Az Appendix nem azvolt, amitLazaro szándékozott (Lazaro egy spanyol testvér volt),

de

Lany testvér betekintése figyelmeáet arra a tényre, hogy a dolgok nem deus ex machina
történnek, az Isten nem csak egyszerűen leszáIl az égből A dolgok egy kontextusban történnek

,

kívül eső erők hatásara és ezekkel szemben.

bizonyos, a ferences körön

Assisi szent Ferenc kontextusa
Ha Ferenc 2006-ban élt volna, közvetlen múltjához tarloztak volna a további ftildrengető és
formáló események:

A Gregorianus reform (1886)
A "laikusság" elleni harc
A "laikus beiktatás"

-

Az egyház szerkezeti

ki kontrol|álja az egyhéaat?
és autoritásbeli krízise

A feudális tarsadalom (1406 - 2006)

A frld hatalma - Urak

és szolgák

A civil társadalom volt a középpontjában annak az

átmenetnek, amely a feudális gazdaságot

váltotta pénzalapű gazdaságra; zabolátlan harcok a területekért és az azok feletti kontrollért. A
pápai erők voltak egyike aváItozás "erőinek".

Az eke - több élelem (kb.

Az

egyszerű, már

1840)

a rómaiak által is

használt technológia újraélesztésetöbb élelmet

eredményezett, mint amennyire szüksége volt egy családnak.

A több élelem lehetővé tette, hogy

többen meg tudjanak élni anélkül, hogy a foldeken dolgoznának.
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Utazás (kb. 1950)

A

tágabb szövetségek és a nagyobb feudális birtokok következtében nagyobb területek

kerültek a főurak fennhatósága alá.

A

biztonságos utazás megnövelte a kereskedelmet és a

kommunikáciőt, ezzel együtt nőtt a "középosztály", mely apénzigyletekkel foglalkozott. Apénz
hatalommá vált.

A városok fejlődése (kb. 1 870)
Szolgáltatások; emlékeznek még a céhekre? Kereskedőkre?

Ciszterciek: A szeretet okirata (kb. 1950)

A

bencés reform megelőzte a ferences reformot, Ennek alapszabáIyai a Jézus szeretetének

-

kötelékére támaszkodtak.

A

ciszterciek

hitszónokok voltak. Ők voltak

a

szerzetesek első pápai látogatói. Clairvauxi Bernard, egy

közös

saját kontextusukkal

- népszeni teológusok

és

cisáerci, munkássága hozzájárult a lelkiség szellemének megváItoztatásához azáItal, hogy
növekvő hangsúlyt fektetett Jézus EMBEzu atcára, emberi szívére és emberi életére.

A Szentfiild (kb.2001)
Jeruzsálem elestével az Iszlám (szaracének) áItalí, fokozódó fenyegetése következtében a
figyelem hirtelen azoka a helyekre tevődött, melyeken Jézus járt, szónokolt. Jézus emberi élete
újra érvényrejutott.

Az egretemek (kb 1995)
Nehéz elképzelni nélküliik a világot. Az élelem és a városok növekedésének követkeáében
nőtt a diákok száma is (ki más tudott volna tanulni, mint azok, akiknek nem kellett dolgozni
alÁoz, hogy ehessenek?). Ferenc születése idején az eurőpai egyetemek pompás új valóság. Még

gyakorolni kellett a "hatalmukat", de befolyásuk egyre nőtt, és a 13. századot mindig

is

a

"skolasztika" vitágzásaként tartották számon. Miért tisáelték olyannyira Bonaventurát vagy
Aquinoit? Mert ők az egyetemek tavaszának hajtásai voltak.

Mit akart tenni Ferenc?
Mindig vannak kérdéseink Ferencről és válaszaink osztanak meg minket.
Akart eredetileg "rendet alapítani" ?
Akarta eredetile g,

ho

gy diakónus sá " szentelj ék"?

Akarta eredetileg, hogy a szerzetesek "tanuljanak"?
Akarta eredetileg, hogy a szerzetesek parókiákon dolgozzanak?
Akarta eredetileg, hogy a szerzetesek elmenjenek a Szentszékhez kiértékelésért?
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Az

egyszerű válasz mindezekre az,hogy "NEM", de az éIet nem ilyen egyszerű, Feltenni a

kérdést,hogy

mit akart tenni Ferenc saját kontextusában, nem egyezik meg azzal, hogy

megkérdezzük, mit tenne Ferenc ma.

Ezekakérdések alakítják mai vitáink magját.
Ferenc élete alatt ... 1202 - 1209
Ferenc egész élete során tanult. Nem tudta biztosan, mit akar tőle Isten, de képes vo\t aú.
tapasztalatai alapján felismerni. Megtérése hosszú évekig tartó folyamat volt, melynek különböző

fordulói voltak, amint különböző

látásmódokat nyert. Egy pár a legtöbbet megemlített "megtérés-

momentumokból":

Harc Perugiában - Ferenc tapasúalatai mint fogoly (egy évig volt börtönben)

A

magányos helyek keresése - a források mondják, hogy visszatérvén a háborúból, Ferenc

kereste a magányos helyeket, ahol magába vonulhatott és imádkozhatott.

Munka a leprások között

- Nem tudjuk biztosan, mikor kezdődött, de Ferenc azonosulása a

koldusokkal és a leprásokkal - amint ő maga is rámutat- megtérésénekegyik fo fordulópontja
volt

"Epítsd njjá Egyházarflat"

- A

azonnalÍ volt, Ferenc két évet töltött

San Damiano-i felszólítás szó szerint értelmezendő és

harom templom javításának munkálataival.

"Ha tökéletes akarsz lenni ..."

-M

Evangélium szavainak meghallása Bernard de

Quintavalle barátjával eg}.utt Ferenc addigi egyéni elkötelezettségét testvéri elkötelezettséggé
váItoúatta. "AzÚt testvéreket adott nekem "

" íítaFerenckésőbbi Testamentumában.

"Menjünk aPápaÚrhoz.,." - Ferenc apápa jőváhagyását kereste egy új éIethez. Fontos
megjegyezni, hogy kívánsága azvolt, hogy úgy utazhasson, mint Jézus is tette.

tehette lehetővé

az

Eá csak apápa

áItala kibocsátott "engedély" áItal, mely felmentette

a

különböző

egyházkerületek és területek törvényei alól.

Celano: "Evangéliumi szövegek és néhány szabáIy a közös

eredeti Regula.

élethez" - nem tudjuk, mi volt az

Ez fejlődött a testvérek káptalanjain, amelyekre ők évente ültek össze, hogy

megtárgyalják életvitelüket, legalábbis Celano így irJale. Mindenesetre 1209-ben Ferenc már egy
új élet megalapítój aként látta magát.

Ezt nem láthattavolna előre, amikor hét éwel azelőít fogságba esett Perugiában ...
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A laterani zsinat IV (1215)
A történelem újból közbelép: ne felejtsük el, Ferencjelen volt ott

és III. Ince pápa11gyei az

övéi is voltak. Ince pápa három okból kifolyólag hívta össze a zsinatot:
1

-

.

Az e glházi fe

g1,,e

lem r eformj a

Oltáiszentség: megtartás és odaadás

oHúsvétikötelezettség - áldozás legalább egyszer egy évben
oBuzgó és értékespapok

2.Az egyház doktrináinak reformja
oPÜsPÖkÖk - a PüsPökök

püspöke kinyilvánítj a szándékát, hogy a helyi klérust megreform álja. Ez

egY fontos tésze apápai egyetemes törvényhozásnak, mely érvényesül az innentől fi.iggetlenebbé

vált helyi egyházak felett.
oSzónoklás - amennyiben a püspökök

nem voltak jó szónokok, le kellett váltani őket! A cisáerci

rend már prőbáIgatta szátmyalt és új rendek, mint a miénk is, csatlakoáak.

o"A Szentírásban való nevelés" - ezhozzájáruIt az egyetemeken való tanulási vágy és
szükséglet
nÖvekedéséhez.Itt Ferenc egyszerű látásmódja nem találko zott akor szellemével.

3.

A "keresztes háborúk''

Visszaszerezni a Szentftildet. Ehhez nem kell magyarázat. Mélyen befolyásolta Ferenc
életétés taPasztalatait, valamint misszionáriusi hitét. Találkozása a szultánnal és ennek
egyedi hangvétele legendás.

"A ference§ rend''
RendÜnk eredeti megalakulásáról sajátságos információt

nffit Ferenc

élettörténete.

Ferenc nem akart egy "másik Regulát"
számára elérhető?

Basil, Benedek, Ágoston - mind a stabilitás, imádság, fulajdonjog felé irányultak és a ftjld, a
hatalom, az autoritás feudális fogalmaira alapoztak.
Egledi: Fivérek - Nővérek - Családias

a tagság egyenlőségében - a mi közös gyermeki
az Atyával - tatáljuk meg a lényeget, mint egy ,,családnak,, ,ragy

AhogYan Esser mutatja, pontosan
kaPcsolatunk Jézus Krisztusban
"testvériségnek" a tagjai.
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Nem feudális: nem fiildhöz kötődő

Ez Ferenc számára a ftjldbirtoktás kizárásából eredt, de ebből az követke zett, hogy .,úton
lévŐ" embereknek kell lennünk , akik azoktől fliggnek, akik felvették őket és fiiggnek a
Gondviseléstől. Ez volt Klára egyéni harca, lévén,hogy Ferenc teljes "követője,, kívánt lenni.

'(Amint boldogulsz az é|etben" - tanulóévekaz utazásban (zarándokok és idegenek)
Van DYke Liturgia történelem tanulmánya feltarja a szerzetesek befolyását ennek a kézi
"eszkÖznek" a fejlődésében, az egyház zsoltárainak imádkozására. Hordozhatő és lerövidített
volt. EgYesek a hivatalok vészharangjait |áttak ebben, de Ferenc számára ez volt a miEgyházzal
és egYÜtt való imádkozásunk módja. Iegyezzílk meg, hogy Ferenc a római egyház gyakorlatát
váIasztotta; valamelyik"egyhéai" zsolozsmát ki kellett válasú.ani,lévéntöbb különböző.

Mások aztkérdezték,hogyan követhetik

őt:

Kláta, Szilvesáer, Giles, Leo és "emberek az élet különböző

tenileteiről". Miért találták

Ferenc Útját oly egyedinek? Ferenc számára ez egyszerűen az Evangélium megélésétjelentette.

ugyanakkor ezűj utat, új életmódot és új "életgazdaságot" jelentett.

A megosztás csírái
('Az

é|et minden

területéről''

Igen, de elképzelhetik, hogy egy osztályok nélküli evangéliumi család alapítása nem
volt könnyű feladat. Mit várhattaka ferences életmódtól?

A tanultak - az ígazságtarlltását
Iskolázatlanak és analfabéták - egyszerű életmódot

Papok - misézést és gyóntatást
Jobbágyok - szolgálják a testvéreket
Gazdagok - hagyjanak ott mindent
Szegények - éljenek egyenlőként
úúMegosztásra hivatva?r'

Az "Intelmek"

- a Ferenctől megmaradt legszebb és legautentikusabb prédikációk egyike - a

szerzetesekhez intézetljóra való buzdítások gyűjteménye, melyeket Ferenc különböző

évenkénti

káPtalanokon mondott el, Írásos formában utólag szerkesztették őket. Gyakran a..Ferences
élet
boldogságainak" nevezik Őket. Úgy is nevezik, mint a ferences "kicsinység" evangéliuma.
Ferenc
mindegYikben Problémákról beszél. "Inti" az embereket, amiért nem beszélnek dolgokról.

30

Ezek az intelmek a szerzetesek élettapasztalatalből erednek.

Mi volt a fő

probléma?

A

követőknek szükségük volt útmutatásokra arról, hogy mit jelent "kisebb testvérnek" lenni

-

szerzetesek akik evangéliumi "kisebbségben" éltek, mint Megváltójuk. Olyannak kellett lenniük,

mint a JŐ pásztor (aki odaadta az életéta juhaiért), aki a másikat fontosabbnak

tartotta

önmagánál, nem volt irigy stb. Számunkra is egy csodálatos kézikönyv, amely, ha jól használjuk,
megtaníthat arra, hogyan legyiink egy "család". De Ferenc számáraegy cél volt:

"

.. kÖvessük

A

Jézus Krisztus Urunk lábnyomait, keressük az alacsonyabb helyet''

korai közösség küzdelmének kiemelése végett következik két idézet Ferenc két
"Regulájából". Vegyék figyelembe, hogy a korábbi idézet aII. fejezetből (I22l) különbözik a
párhuzamos paragrafustól,

mely l223-bőI való, Ésfigyeljék meg, kit dorgál: I22l-ben (ezt I2I5

- I22I között írhatta) a szetzetesek szegényes kinézésétkigunyolják és emiatt bátorságra serkenti
Őket. I223-ban

ahelyzet megváItozott: a szetzetesek nézik Ie azokat az embereket, akik nem úgy

élnek, mint ők!

Ferenc vette a szabadságot, hogy megszólítsa a megváltozotthelyzetet ...

Az ]22]-es Regula

Es a testvérek mindannyian szegényes ruhát hordjanak, s Isten áldásával durva daróccal
vagY más ruhadarabbal megfoltozhatják ruhájukat,mert

aá mondja az Úr az

Evangéliumban:

"azok, akik drága ruhában járnak és kényelemnek élnek" (Lk:7:25) és "aki finom ruhában jár, a

királyi palotában lakik" (Mt 11:8). Es ha mindjárt képmutatóknak mondják is őket, ne
szűnjenek meg jót cselekedni. Ne keressék a drága ruhákat ebben a világban, hogy a mennyek
országában felölthessék maj d a merly e gzős köntö

st" (RnB, II)

Azl223-as szabály

Ésminden testvérszegényesruhát hordjon, melyet Isten áldásával megfoltoáat daróccal
vagY más anyaggal.Intem és figyelmeztetem őket, hogy nenézzékle és ne ítétjékeIazokataz

embereket, akiket lágy és szines ruhákba öltözködve
és italokkal élnek, hanem

látnak, se azokat, akik finom ételekkel

inkább ki-ki magát ítéljeés vesse meg.(RB,

II)

"Megosztásra hivatva?"
Egyéb olyan tényezők, melyek megpecsételték elszakadásunkat a "kisebb testvérektől" ...
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Ferenc és a remeteségek

Ferenc szerette Őket és szeretett benniik időt tölteni. De

a

legtöbb testvér nem élt

remeteségben. Ugyanakkor a legtöbb Ferencről fennmaradt elbeszélés a remeteségekben elt<;lttitt

időből való. Hol volt a többi testvér? Az emberek között

...

A "vegyes é|et" Ima vagy/és Munka?
Ferenc maga kihívást érzett egy "vegyes" életben, bár mélyen elkötelezett volt
szemlélődés iránt.

Ez a "vegyes élet" kifejezés, melyet Bonaventura konkretizált 40

később, már jelen volt egy francia kortárs, Jacques de Vitry írásaiban.

A

a

évvel

szerzetesek magányba

és imádságba vonultak, majd visszatértek az emberek szolgáIatába. Emlékezzenek: legtöbbjük
nem volt a barátságlalan, hegyi remetelakokban.

Apostoli hév

Ahogyan az apostoli szükségletek megnövekedtek, és amint a püspökök

hívták őket

kovászként a reformok érdekében,a testvérek úgy kaptak egyre több hivatást klerikus, papi
szolgálatta. és tanítani kellett őket ilyen feladatokra.

A

legmagasabb oktatási modellt az

egyetemek nyújtották. De ez nem vezetett egy új generáciőhoz, mely elhatarolódott a többi
embertől és "magasabbra" tartoíta magát?

Pápai beavatkozás ("noviciátus")
Kételyek vannak afelől, hogy Ferencet köteleáék ata,hogy az embereket "noviciátusba"
hívja, és nem csak egyszerűen "meghívja" őket arra, hogy éljenek az Evangélium szerint, mint

Jézus tette. Miért? A szeruetesek túl sokan voltak, "fegyelmezetlenek", tanulatlanok, sokan
egyszerúen alkalmatlanok, de ha egyszer nem nevelődhettek tovább Ferenc kezeiközött,

hogyan

nevelhette volna őket bárki szerzetessé?

A nővérek gyónásának meghallgatása
Nem hagyhatjuk figyelem nélkül a kor mélyen gyökerező szexizmusát. Természetesen,
mindez azért volt, hogy megprőbálják "megvédeni" az asszonyokat, és megvéd ení a szerzetesek
hivatását, de ez a szolgálat mind a nővérek, mind a világi ferencesek felé a szerzetesek szátmára
megterhelő volt. Miért? Minden nyom a\lhoz az erkölcsi világképhez vezet, miszerint az asszoíLy

veszélyes. A szerzeteseket minduntalan rá kellett venni, hogy meghallgassák

a

klarisszák

gyónásait (míg mások éppen ellenkezőleE, azt gondolták, hogy birtokoIják ezta "munkát", így el
kellett őket távolítani).

J^Z

Nem lehetnék olyan, mint a domonkosok?

Egy gyakori felreértés szerint egyes szerzeteseknek azért voltak problémáik Ferenc
Regulájával, mert "túl nehéznek" találták a^ és könnyebbé szerették volna tétetni.
Tulajdonképpen a fordítottj a igaz a szerzetesek az olyan felbukkanó rendeket, mint a
domonkosoké, "tisztábbnak" és "megvalósíthatóbbnak" látták. Az utóbbiak tudták, mikor kell
böjtölni

és mikor nem, tudták, mikor menjenek

ki és mikor maradjanak bent - életüket a kolostori

életmód tisztasága és fegyelmezettsége hatotta át, Ferenc nem tartozott ebbe a kategóriáb a. Ő azt
akarta, hogy a szerzetesek

azEvangelium szerint éljenek, "egyszerűen és mindenféle magyarázat

nélkiil", de mások száméra nem volt világos, mit

is

ért ezen pontosan.

Ót HATÁROKAT

(törvényeket) kerestek, míg Ferenc SZERETETET (határtalan nagylelkúséget).

A "pÁRToK" felbukkanása
Két párt fejlődött ki (lassan, de tisztán láthatóan), attő| függően, hogy melyikük mit
látott "Ferenc szándékaiban"

A "konventuális" attitűd
Fegyelem
kolo storok a tanulásho z, ímádkozáshoz

Apostoli küldetés és ennek váItoző szükségletei
AváItoző idők pápai magyarázata

A "lelki" attitűd
Egyszerű életmód, szegénység
lmádkozás a remeteségben

Apostoli küldetés a szegények szo|gáIatában
"Behi szerint és magyarézat nélkül"

A pápai órtelmezés történelme
X'erenc "Testamentuma" tisztán mondja, hogy Ferenc nem akarta, hogy a szerzetesek

kéwényezzenek speciális leveleket vagy privilégiumokat, ne kérdezzék,mit jelent "ezvagy
az". Ehelyett tisztán és egyenesen kellett megérteniük

JJ

'Quo Elongati" XI Gergely (1230)

A

Regula első hivatalos pápai értelmezése azért szúIetett meg, hogy megválaszolja

a

szerzetesek kérdéseit a Testamentummal (része ez a Regulának?), apénzkezeléssel (a szerzetesek
egY nagy bazillkát kezdtek építeni,hogy be tudjak fogadni a növekvő embertömegeket)

és más

dolgokkal kapcsolatban

"Mi jobban ismerjük az ő észjénását" - ezvolt Gergellmek amegzavart szerzeteseket (akik
tarlottak atlŐl, hogy feljebbvalóik "magyarázatokat" keresnek) megnyugtatni szándékoző
válasza. A korábbi Hugolino aú.állítja, tudja, mit akart volna Ferenc!

Növekvő népesség- barangoló klerikusok: ez akétproblémahajtotta őket. Szükségünk volt
fegYelemre, épületekre és pasztorális munkára, amint a papok számlamegduzzadt.
Klara Regulája - IV. Ince (1253)
Beavalkozás a kolostori életbe

Hugolino és mások megpróbáltak felállítani egy szabályzatot Klárának, artikulálni az ő
víziőját (a nők nem Írtak szabályokat). Ő vonakodva vette fel az apácafőnöknői titulust, csak
mertez hatalmat és autoritást jelentett, egy olyan szerepet, melyet ellentétesnek látott a ferences
nővérséggel szemben. Ő mindig ragaszkodott a "szegénység kiváltságához". De a pápakvoltak

azok, akiknek tisztázniuk kellett, mely kolostorok működhettek Klara végső, "saját" Regulája
szerint.

"Supra Montem" IV. Miklós (1289)

A

ferences világi rend megszervezése, melynek tagjai papok és laikusok, uralkodók és
munkások voltak, annak bemutatása, hogy mit jelent az evangéliumot a"világban élni'' végül is
PáPai feladat volt.

Az összes következő törvényhozás magába foglalta apápa indokait, valamint

azt,hogy mit reméltek elérni jámbor és szent cselekedeteik áttal.
(EgYébkéntaz első ferences pápa, Ascoli Jeromos, a szerzetesek miniszter generálisa volt
1274 - 1280 között).

Ferenc akaratánakmagyarázata apápatanításaihozvoltkötve.

Ez

átdás volt, de ugyanakkor

veszélY is hordozott magában, Kívánta-e az összes pápa támogatni a ferences mozgalmat?
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Pápai interpretáció: szegénység és küldetés

A dolgok jól mennek,
a francia püspökök

ha ferences pápánk van, de eznem tarthatott örökké! Franciaország és

(akik gyakran ellenezték a szerzetesek lététa pápa párízsi betolakodása miatt

és a lelkipásztori gyakorlatban) hatalma növekvőben

volt. Európában a hatalom átkerült a francia

monarchiához, a franciáI<hoz, akik aggódtak amiatt, hogy hagyományos kiváltságaikat a római
püspök, apápa bitorolja (akinek erős kezét ebben aszázadban a kolduló közösségek alkottak ferencesek, Ágostonrendiek, karmeliták, domonkosok - akik jogilag közvetlenül hozzákötődtek)

A

"szellemiek" erőfeszítései hadilábon álltak

megkérdőjeleúéka pápák

a

pápai tendenciákkal, azért is, mert

azoí "íttte_rpretációit", miszerint Ferenc

akaratátől fiiggetlenek

lennének. "Eretnekek" lettek volna apápák?

Ferences szellemiek - az aatoritás kérdése:

Az Ev angélium é s az Egyház

ellentéte sek?

Valóban értiazEgyháa, mit jelent azEvangéIium szerint élni?
Peter John

Olivi

Angelo Clareno
umbertino da casale

XXII. János (az elsőfrancia pápa, aki Avignonba kaltdztette székhelyét, amint ]3]6-ban
megválasztottók, két pápa néIküli év után, ily megosztott volt az eg,,ház)

Krisztus nem szegény (1318) - ezt csak később, száz év múlva kérdőjelezte meg V, Márton
(miutón a

Nagl Eglházszakadás befejeződatt)

Eretnekség azt mondani, hogy Krisztus szegény volt. Nincs talaj a kolduló rendeknek lába
alatt. Javaikat ők maguk birtokolják.

A pokoli század 1290- 1450
Fekete Halál (Pestis)
100 éves háború (Franciaország -

Anglia)

Az "avignoni pápaság" (1316 - 1378)
A nagy nyugati egyháaszakadás (1378 -

1418)
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Humanizmus ("Renes zánsz")
Tanult és erős laikusok - a klasszikusok tanulmányozása - az ol<tatás reformja - vissza
görög

és latin tisztasághoz - arőmai birodalom és a

korai egyház dicsőségének víziói)

Voluntarizmus ("Isten akarata") (Scotus)
Reakció a skolasztikus "bizalomra"

- mit

tudhatunk Istenről

és akaratárőI?

Akaratát

megismerhetjük amint ez számunkra feltárul, de nem ismerhetjtik meg teljességében

"Milyen alapokon (autoritás) állhatunk?
Hogyan lehet minket megváltani?"

Miszticizmus

és "az én feladása" -

"Krisáus utánzása"

-

"A tudatlanság felhője"

Az"obszerváns" reform
Ezekben a jelenben nem bíző, a múltat nosáalgiával felidéző szellemiséggel átitatott
évszázadokban fejlődött ki az, amit ma "obszerváns reformnak" nevezi.ink.

A "reform" csírái Trinci-i Pál

Aá

és Valle-i János neveihez kötődnek.

gondolom, hogy "reform" helyett, inkább az "embeíek, akik képesek voltak a ferences

élet szellemét megtestesíteni olymódon, hogy az ő nemzedékiikhöz szóljon" kifejezést kellene
használnunk. Ők nem egyszerűen visszamentek a multba, hanem az

új ídőkhöz új valóságot

teremtettek meg.

Egyesülési Bulla 1517 (X. Leó)

Ezzel a bullával X. Leó, Medici pápa, egyesítette azutőbbikét évszáaadban (1300 - 1500)
keletkezett, szétszőrődott reform - csoportokaí. Lényegében a "szellemi" elemeket egyesítette,
melyek szószólója Sienai Bernardin (1380

-

1444) volt, aki felügyelte a szerzetesek szerepét a

ferences újraéledésben,mely a szellemiek üldöáetésének nyomán, az affa reagáló apostoli hév és

buzgő imádkozás következtében alakult ki. Olvassák el Sienai Bernárdin és Kapisztrán János
életét,lassák, amint munkásságuk hozzájárult a Rend megújulásához, a szakításhoz azzal, arrti

fokozódó monasztikus szellemnek és az emberektől való eltávolodásnak látszott.
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"A két pétrt, a reformált

és a nem - reformált, életiikben és a Regulával szemben való

voltak, hogy képtelenségvolt helyet taláIni nekik egy

magatartásukban annyíra különbözőek
egyesített közösségben.

Amennyiben mindkét párt tovább működhetett, a teljes szétválás volt az

egyedüli megoldás. A rend valamennyi őszinte, bármelyik ágazatához brtoző mai tagja sajnálná

ezt, Nem volna igazságos, ha

a mai

konventuálisokat

a 15.

századi nem

-

reformált

konventuálisokkal azonosítanánk, éppen úgy, ahogyan a mai "kisebb testvéreknek" nincs okuk
védelmezni azon idők hibákat elkövető "obszervánsait". (Holzapfel)
1517. október 31.

Ez a dátllm bevésődött a nyugati világ tudatába. A Mindszentek napja 1517-ben, amikor
Luther Márton, egy ágostonrendi szetzetes, kitette a búnbocsánatok prédikáciőját ellenző 95
téziséta wittenbergi katedrális kapujara, ahova másnap tömegeket vártak megnézni a katedrális
kinc seit képező relikviákat.

Szimbolikus dátum ez.

X. Leó

megtette amit tudott a ferences civakodás rendezésének

érdekében: a "szellemi csoportokat" egy külön Kisebb Testvérek rendjének deklarálta és alapított

egy "konventuális" ágat is. Ez időben a Rómától északra eső területek a reform lángaiban égtek,

melyeket apápaságnak a fényTiző reneszánsz Rómát (a Szent Péterbazllikát beleértve) építtető
szenvedélye okozta frusáráció éltetett.

Emlékezzenek ezen időszak néhány nevére:
1500-as évek
Ferdinand és Izabella (1492?)

A "Mediciek" (Toscana)
V, Károly

(a

és Milánó,

Velence egyházi vagyona

"Szent Római Császát")

Róma fosztogatása VIII. Henrik (a "Hit védelmezője")
Aragóniai Katalin és Boleyn Anna

A Német Hercegek

A domonkos Tetzel

és a bűnbocsánatok prédikációja
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Ami a későbbiekben a "kapucinus reform" lett,

kevésbékötődött

a

"ference§

reformhoz" (az"egyesítési bulla" pecsétje még nedves volt), mint az olyan nevekhez mint:

Avilai TeÉz
keresáes szent János
Loyolai lgnác
Neri Fülöp
Reginald Pole bíboros
Caterina Cibo ("Medici")

vittoria colonna
sienai Bernardino ochino
Juan Valdés

Erasmus

Még egyszer, nem feltétlenül"reformról" van sző, bár a legtöbben ennek szeretik látni. Még
egyszeí, azért fejlődött ki, hogy megtestesítse

a ferences szellemiséget, oly módon,

hogy

felszította az emberek hitét, elültette benniik avágyat, hogy osztozzanaka ferences üzenetben és
hitgyakorlatban.

Olvassák ennek

a jó1

ismert humanistának a beszámolóját. Példázza annak a generációnak a

szomját, mely belefáradt az anyagias egyhéaba, melynek életvitele nem kommunikált azzal,
amiről az EvangéIium szolt: Jézus Krisáussal és keresáre feszítésével.

Erasmus "Pataclesis"

Bevezetés a szentírás görög

fordításába

Hagyassék meg nektink, akik a keresáség révénfogadalmat tettünk, amennyiben őszintén
tettiik, hogy szüleink ölelései és dajkáink dédelgetései közepette közvetlenül itatódhassunk át

Krisáus tanításaival. Mert amit

a lélek új ftildi kelyhe elsőnek befogad, azmélyebben ülepszik le

és kitartóbban tapad. Hagyassék meg az első szavaknak Krisztus nevét kiejteni, hagyassék
meg a korai gyerekkornak az Ő evangéliuma által formálódni, Ót olyannak láttatni, hogy a

gyermekek me gszerethess ék.
Ha bárki megmutatja nekünk Krisztus lábnyomait, mi keresztények leborulunk előtte, úgy
imádjuk!

De miért nem tiszteljük helyette az O élő és lélegző képmását ezekben a könyvekben? Ha
bárki mutogatná Krisztus tunikáját, a ftild melyik végébenem sietnénk, hogy megcsókolhassuk?
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Mégis, akén egész ruhatárát

is

előhozhatják, nem testesíti meg jobban Krisáust, mint az

Evangélium írásai.

Fa vagY kőszobrot díszíttinkkövekkel és arannyal, hogy Krisztus iránti szeretetünket
kifejezziik. Miért ne jelöljük meg inkább kövekkel és ararrnyal ezeket az írásokat melyek
közelebb hozzáknekünk krisztust, mint bármely jelentéktelen kép?

A (elentéktelen) képek csak

a test formáját

mutatják -ha egyáltalán mutatnak valamit belőle

- míg ezek az Írások elhozzák nektek az Ő szent elméjének étő képét,magát a beszélő,
gYŐgYÍtŐ, meghalÓ, feltámadó Krisztust, és így teljességgel jelenvalóvá
teszik őt, olyannyira,
hogy kevesebbet látnánk belőle, ha saját szemünkkel tekintenénk tá ...''

A

fenti Erasmus idézet egy növekvő Evangélium

-

szomjat, valamint az emberi élet

szellemére - nemcsak a róla beszélő betűre - fektetett hangsúlyt fejezi ki.
Bemadino Orchino, ferences szerzetes, volt Itália legnépszerűbb hitszónoka a korai 1500_as
években. Nemsokára a "bulla" kiadása után, Paul Piscotti miniszter generális azon dolgozott,
hogY "engedelmességre" hívja a különböző
kÖnYÖrtelenek voltak. Egyike az

szerzetes csoportokat. Egyes hatalmi manipulációi

ő generális definitorainak Bemardine ochino volt.

Nézziik meg a "kapucinusok alapszabályának' bekezdését:

A "kapucinus konstitúciók''

Az

1536

Evangélium íana, mely színtiszta, égi, tökéletes és isteni,

legszeretettebb

s

amelyet

az

Isten

Fia hozott le neki,ink a földre, melyet Ő hirdetett és prédikált szavakban

tettekben, melyet az

Ő ÉgiAtyja jóváhagyott

é hitelesített a Jordán

és

vizébenés a Tábor hegyen,

amikor az AtYaisten kinyilatkoztatla, hogy " Ő azén szeretett Fiam, akiben kedvem telik; őt
hallgassátok", - önmagában megmutatja számunkra azlstenhezvezetőhelyes utat.

Emiatt az Összes kereszténynek, aki megvallotta azEvangéliumot a keresztségben, s arrrrál is
inkább nektink, szerzeteseknek, kötelességiink a szent Evangélium tanításainak betartása.
Szent Ferenc a Regula elején és végénkifejezetten felhívja a figyelmet a szent Evangélium
megtartására: sőt, Regulája egyszerűen az Evangélium megtestesülése. Testamentumában

kijelenti, hogy feltárult előtte, a szent Evangélium útmutatása szerint kell éljen.
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Azért, hogy a szerzetesek mindig is maguk előtt láthassák Jézus Krisztus Urunk tanítását és
életét,ÚgY ahogyan Szent Cecília is tette, aki mindig is szívébenhordta a szent Evangéliumot,
elrendeltetett, hogy a legáldottabb Szentháromság tisáeletére

a négy Evangélistát egy évben

háromszor olvassuk el, egyet minden hónapban.

A kaPucinusok mozgalmában Jézus Krisztus központi helyet foglalt el, és megkövetelték
szerzetesektől, hogY áIdozzanak időt a vele való kontemplációra.

A szegény és keresztre feszített

Krisztust csakis az egyéni, meditáció általi kapcsolatban lehet megt alálni,
kapuc inus

o

a

ez

mai napig a

k karizmáj a.

JegYezzék meg: a kor nyelvezete Iehetővé tette számukra, hogy elkerüljék

a

pápának a

"Testamentummal" kapcsolatos gyanúit. Ők voltak az első ferences csoportosulás, mely

elfogadta
dokumentum,

"szellemnek"

a

"a Regula szellemi interpretáciőját-. Ísy ez
mely évszéaadokonkeresztiil megosáoíta a pártokat, törvénybe foglaltatott

a

"Testamentumot", mint

"betűvel" szembeni űjfajta felfogása révén.Engedelmeskedni

a

a
a

Regula

"betrijének" ezentúl a "Regula" szellemét is, nemcsak szavait jelentette.

Ami még maradt a történetből ...
Ezeket a megjegyzéseket a Kisebb Testvérek Rendjének, a kapucinus megalapítástól a
naPjainkig vezetett statisztikái egészítikki. Ezeket figyelmeztetésként használják, de tudnunk
kell, hogY az adatok tükrözik az emberek általános szenvedélyét, valamint a szerzetesek ügyeinek
állását,

HogYan magyatázhatjuk ezeket a növekvő vagy csökkenő számokat?

A

következő ábrák

sejtetnek valamit néhány fontos átariatrő!, amik abban az "egyenes vonalban,, a ferences család
grafikonj án történtek,- ez

a tevékenYségénekkÖzvetlen vonala.

A

változő fiIozőfiák és a kor változásaira adott

válaszok nagyon megváItoztatték a Rendeket és azok összetételét.

Javasolom, hogy bármelyik képzésneka vezetője, aki ezentúl a "ferences történelemről,,
szeretne beszélni, legyen kapcsolatban a kortárs világot leíró tiirténelemmel, Nem beszélhetünk

arról, mit jelent "ferencesnek" lenni ma, ha nem ismerjük közelmúltunkat. Sokan azt gondolják,
hogY a ferences tÖrténelem a 13. században megállt, Ez a nézet nemcsak naiv, hanem csalóka:
a

világ megváltozott és változik. Hogy "szellemünket" meg tudjuk testesíteni, tudnunk kell,
hogyan néz ki "testi.ink"

!
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Következnek a közbeeső századok ,...

A Forradalom Kora 1774 - 1900
Az emberi ész győzelme

A "Vallási háboruk"

tévedése

"Szabadság, Egyenlőség, Testvériség"

Az

" artcien

regime" ellen

US - 1776
Franciaország - 1789

Olaszország-1848-6l
Spanyolország - 1936

Vallás

és Hit 1774 - 1900

A misszionárhls egyház
Jótékonyság, mint hit a cselekvésben
Ferences szerzetes nővérek

"Társaságok" és "kongregációk"

A társadalmi szerződés
XIII. Leó: a társadalmi evangélium

katolikus Akció
Politika, Munkásegyesületek
Hitegyletek és tarsulatok

Az

"

ir galmasság testi cselekedetei "

20. század - Háborúk az összes háború megszüntetésére?

A nyugati demokráciák "egyesítése"

A "hidegháború"
Fasisáa és kommunista mozgalmak fiobb - és baloldaliak)
Idegengyűlölet - népirtás

"Ökumenizmus"
Voltak-e ateisták a rókalyukban?

A társadalmi párbeszéd
Az egyhán és az

áIIam különválása

Ervek az emberi racionalitás felől
Háboru utáni fellendülés és a "fejlődéselmélet"

Missziók?
Tarsadalmi és politikai segítség...
Kere sztény " normalízálás"

... egy világ amellyel beszélni tudunk és amellyel eg},utt tudunk működni
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A II. vatikáni jelenség
"Perfectae caritatis "

(1

9 6

5)

"De accommodata renovatione"
('

A szerzetesi

élet adaptációj áról és megújításáról''

"Rinnivamento del ..."
Aggiornamento - Korszerűsíté s
Vis szatéré s az alapitő szándékalhoz

Az idők jeleinek "olvasata"
Codex Iuris Canonicis (1983)
Regultík, Konstitúciók, Statutumok

Emlékeztető

A dolgok megváltoztak a szerzetesek számara

és meg kellett

változniuk a vllági ferencesek

számára az új Regulával és Konstitúciókkal, mind a vatikáni zsinat vgyaíazon energiájából
kiáradásaként: leszerelni a "hajó kagylóit", melyek lelassították ítját ama vizein.

Nincs több "fegyelem"? A szerzetesi gyakorlat idejét múlta, nem fejeáe ki a tagok hitét

"Monostoroktól" a "kolostorokig"
*

AíyáJ(Jől" a "batátokig"

"Felj ebbvalóktól" a "miniszterekig"

"Laikus testvérektől" és "klerikusoktól" a "testvérekig"
Különszobáktől

az egy nagy közös

szobáig

"Papi sapkától" és "pelerintől" a közös

ruháaatig,habitus különbségek nélkül

"Folyamatos képzés"- folyamatos oktatás, életünk képzése

A21. század hajnala
De hova tartunk? Világunkat új erők formálják át:

Technológia, kommunikáció
Globális tudat
Közösség

A "Harmadik világbeli" kereszténység megj

elenése

A fundamentalizmus dilemmája
Lehetséges-e egy "keresztény" társadalom?
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Néhány folytatólagos történelmi minta

A Ferences Családnak egy közös gyökere
Ferenc továbbra is különböző

és egy közös

inspirációja van

embereket inspirál

A szerzetesi felosztasok "stabilizálódtak"
Négy történelem, autonómi a v ágya
Félelem, hogy a nagyobbak "lenyelnek"

1.Pápai kapcsolat - továbbra is elszakíthatatlanul kötődünk
és

aPápához. mint akt garantá|ja

interpret álj a karízmánkat

Harcok a "testvériség"magyatázataköril-

Ki lehet "miniszter"?

Harcok a klerikus helyéért- "betölteni" vagy egyéni hivatás?

2.Nem arra vagyunk hivatottak, hogy a|3. században éljünk
Egy globális "közösség" vagyunk

Az Egyesült Nemzetek ONG-je
konferenciák és Rendek, levelek és címek

A fonások,

tehetségek, tartalékok megosztása

Jó ha beszéljtik az emberek nyelvét, beszéltink gondjaikról, Istenhez való vágyakozásukról;

újból láthatják Krisztus arcát és megtérnek. Ha nem tudjuk ezt megtenni, fontos emlékezni tá,
hogy ez íem az ő hibájuk. Történelmünk mutatja, hogy amikor karizmánk szelleme valóban
megtestesüI, az egyhéz újjáépül.
Eryetet<

akiként vagytok, ott ahol vagl,tok, hagyjátok a történelmeteket, hogy arcot adjon

Jézus krisáusban való hiteteknek és szereteteknek

Egy Krisztusra-központú szolgálat, bűnbánat, imádság,
feladata és megeleveníteni akarinnakülönböző

szegénység, alázatosság

dimenzióit, melyeket elhivatottságunkkal együtt

ajándékba kapunk - ezekmég mindig történelmi kihívást jelentenek napjainkban

Keltsük életre "szellemünket" (karizmánkat) a nyelvben, a kultúrákban és
"történetekben", melyekben benne vagyunk

^

Fr. John Petrikovic OF'M Cap

A Ferences Világi Rend képzésilevele.
Megj elenik kéthavonta.
"Ingyen kaptátok, ingyen adj átok."
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