ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU JEZUSA KRISTUSA
→ Izvleček iz predavanja
Kateheze o duhovnosti OFS-a so nastale so na podlagi predavanja, ki ga je imel br. Amando
Trujillo Cano, TOR, na usposabljanju narodnih duhovnih asistentov OFS in FRAMA 11.
novembra 2019 v Rimu. Prvi del kateheze je tako izvleček iz samega predavanja.
Priročnik za duhovno asistenco predstavlja prvo značilnost svetne frančiškovske
duhovnosti - spoštovanje evangelija Jezusa Kristusa.
Način življenja svetega Frančiška ni bilo nič drugega kot zbirka različnih evangeljskih
odlomkov, ki so mu bili še posebej dragi. Tu bi se radi spomnili na 24. februar 1209,
praznik svetega Matije. Frančišek, ki je v Porciunkuli, sliši naslednji odlomek iz
evangelija: »Nebeško kraljestvo se je približalo. Zastonj ste prejeli, zastonj
dajajte. Ne oskrbujte se ne z zlatom ne s srebrom ne z bakrom v pasovih, ne s
popotno torbo ne z dvema suknjama ne s sandali ne s palico, kajti delavec je
vreden svoje hrane« (Mt 10,7-10). Biografi pripovedujejo, da je Frančišek, ko je slišal
te besede in jim jih je duhovnik razložil, vzkliknil: "To je tisto, kar si želim, to je tisto, kar
iščem, to si želim z vsem srcem."1
Obstaja še veliko drugih primerov, ko Frančišek poziva brate, naj zvesto sledijo evangeliju
Jezusa Kristusa. Način življenja, ki ga je predlagal svetnik, ni nič drugega kot uporaba
evangelija. V zadnjih tednih svojega življenja, ko je pisal svojo oporoko, je brate ponovno
spomnil na njihovo osnovno zavezo, da bodo "živeli po vzoru svetega evangelija"2
(MASY, str. 38).
Vodilo OFS jasno poudarja ta osrednji element življenja svetnih frančiškovcev:
Vodilo in življenje Frančiškovih bratov in sester v svetu je: izpolnjevati
evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška
Asiškega, ki ga je Kristus navdihoval in mu bil središče življenja z Bogom in
ljudmi3. Kristus, dar Očetove ljubezni, je pot k Očetu; je resnica, v katero nas
uvaja Sveti Duh, in je življenje, za katero je prišel, da bi nam ga dal v izobilju.4
Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj si prizadevajo, da bodo pogosto prebirali
evangelij, ko prehajajo od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju 5.
(Vodilo OFS, člen 4)
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Naravna posledica tega, da je osrednjega pomena evangelij, je osredinjenost svetne
frančiškovske duhovnosti na Jezusa Kristusa v načinu življenja. Spomnimo se, kaj
pravi Vodilo OFS glede tega:
Duhovnost bratov in sester OFS je življenjski načrt, usmerjen na Kristusovo osebo in
hojo za njim,6 ni pa podroben načrt, ki bi ga bilo treba le uresničiti v praksi. (Generalne
konstitucije čl. 9,1; glej Vodilo čl. 5).
»Kristus, ubog in križan«, zmagovalec smrti in od mrtvih vstali, največje razodetje
Božje ljubezni do človeka, je »knjiga«, v kateri naj se bratje in sestre s posnemanjem sv.
Frančiška učijo, zakaj in kako živeti, ljubiti in trpeti. V njem odkrivajo vrednost
nasprotovanj zaradi pravičnosti ter smisel težav in križev vsakdanjega življenja. Z njim
morejo sprejeti Očetovo voljo tudi v najtežjih okoliščinah in živeti v frančiškovskem duhu
miru, v zavračanju slehernega nauka, ki nasprotuje človekovemu dostojanstvu.
(Generalne konstitucije čl. 10; glej Vodilo čl. 10).
→ Vodilo/Konstitucije
Označeno v zgornjem besedilu
→ Sveto pismo
Označeno v zgornjem besedilu
→ Razlaga
Sveti Frančišek
Na začetku prvega Vodila za manjše brate je Frančišek zapisal: "Vodilo in
življenje manjših bratov je preprosto živeti evangelij." Pravzaprav je prvo Vodilo, ki ga
je začel pisati okoli leta 1209, v bistvu zbirka citatov iz Nove zaveze. Ko ga je Frančišek
odnesel v Rim, ga je papež pogledal in rekel: »To ni Vodilo. To je samo evangelij. " In
sveti Frančišek naj bi odgovoril: »Da. . . to je bistvo. To je samo evangelij. Ne
potrebujemo drugega vodila razen evangelija!"
V svojem Vodilu iz leta 1221, ki ga je potrdil papež Honorij III., je pozival svoje
brate: »Zvesto se držite besed, življenja, učenja in evangelija našega Gospoda Jezusa
Kristusa.«7
Biti Frančiškov brat (ali sestra) po njegovo tako ni nič drugega kot neprestano
iskanje »evangeljskega bistva«. Ko sveti Frančišek izbere uboštvo, ga izbere, ker je
zapisano v evangeliju (npr. Blagor ubogim v duhu). Ko izbere, da so vsi ljudje sestre

Prim. FNPVod 22,41; 2 FPKr 51.
Čeprav je premišljevanje Svetega pisma bistveni del odkrivanja Jezusa in načina življenja, pa naši
nagibi niso vedno ustrezni. Sv. Frančišek je poznal tveganje in je opozarjal brate, ki so študirali Sveto
pismo, naj bodo previdni, da ne bodo zanemarjali molitev in pomoči: »Ne smejo ga premišljevati samo
zategadelj, da bi imeli kaj povedati. Premišljevati ga morajo tako, da bodo udejanjili, kar so se naučili,
in opogumili še druge, da bodo tako delali. Želim, da so moji bratje pravi učenci evangelija in da
napredujejo v poznavanju resnice tako, da bodo rasli v preprostosti.«
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in bratje, je to zato, ker je zapisano v evangeliju (npr. Vas pa sem imenoval prijatelji
…).
Življenje sv. Frančiška je bilo veliko bolj zgovorno kot njegove besede, ko je šlo
za poučevanje, kako ravnati. »V vsem je sebe podvrgel evangeliju,« nam govori sv.
Bonaventura, »in vztrajno ga je poskušal dobesedno izpolnjevati.« Sam Frančišek je v
svojem življenju udejanjil evangeljsko pot od nasilja do nenasilja, bogastva do revščine,
moči do nemoči, sebičnosti do nesebičnega služenja, ponosa do ponižnosti,
brezbrižnosti do ljubezni, krutosti do sočutja, maščevanja do odpuščanja, maščevanja
do sprave, vojne do miru …
»Nekoč je prebral nekaj v svetih knjigah in doúmel pomen, zato je o tem
velikokrat meditiral.« Njegov najvišji namen, njegovo glavno hrepenenje, njegov
najvišji cilj je bil: držati se svetega evangelija v vseh rečeh ter s popolno budnostjo, z
vso gorečnostjo, z vsem hrepenenjem svojih misli in z vso vnemo svojega srca ‘slediti
učenju in stopinjam našega Gospoda Jezusa Kristusa’.
Skozi vztrajno meditacijo si je priklical v spomin Jezusove besede in se s
predirno pozornostjo spominjal njegovih dejanj. Ko zaradi bolezni ni več obiskoval
maše in so mu njegovi bratje brali evangelij tistega dne, je razložil učinek: ‘ko ne
spremljam maše, občudujem Jezusovo Telo z očmi duše v molitvi, prav kakor ga
občudujem, kadar ga vidim pri maši.’
Danes mnogi uporabljajo stavek: »Oznanjajte evangelij v vsakem trenutku in po
potrebi uporabite besede8«, da opišejo Frančiškovo osredotočenost na pristno življenje
in ustvarjanje resničnih sprememb. S svojim življenjem je sveti Frančišek pokazal, da
je evangelij vedno odprt za novo branje, hkrati pa ostaja isti in vedno izziv za tiste, ki
se z njim soočajo z resno odprtostjo.
Sestre in bratje OFS
Biti »Frančiškov« ne zahteva, da nekdo sprejme habit in cingulum in hodi bos
po svetu. Biti Frančiškov pomeni sprejeti Jezusov izziv, ki nam ponuja preprostost,
ponižnost, uboštvo in križ. Biti »Frančiškov« pomeni naučiti se sprejeti globok
evangeljski paradoks, in sicer, da je izjemno veselje evangelija v njegovih skrajno
resnih zahtevah. Skozi evangelij lahko tako najdemo perspektive, s katerimi
razlagamo in bogatimo svoje življenje. Z njim dobimo vrednote, ki vodijo naša dejanja.
Napačno bi bilo domnevati, da evangelij poznamo v celoti, niti ga ne živimo
popolno. Vsakodnevno življenje je tisto, kjer nadaljujemo svojo rast tako pri
spoznavanju evangelija kot pri njegovem izvajanju. Naša frančiškovska simfonija
združuje ritem učenja in življenja po evangeliju - dan za dnem. Zavezani smo temu
procesu.

Stavek je pogosto pripisan svetemu Frančišku, čeprav nikjer ni dokaza, da ga je v resnici izrekel. Iz
njegovega življenja lahko pogosto vidimo, da se sam ni bal uporabiti besed, ko je hotel navdušiti
druge (in stvarstvo) za Boga. Hkrati pa želi poudariti Frančiškovo težnjo, da bi postali njegovi bratje
čim bolj podobni Jezusu.
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Če bi samo brali evangelij in ga nikoli ne uporabljali, bi bili hinavci z velikimi
besedami, vendar z majhnimi dejanji. Če bi le delali, ne da bi poznali evangelij, bi
morda preprosto izvajali neka dejanja brez pravega smisla. Naloga bratskega življenja
je, da nas spodbudi, da prehajamo od evangelija do življenja – iz življenja k evangeliju!
V zvezi s Svetim pismo za sestre in brate OFS velja:
1. Sveto pismo je naš vodnik - uporabljajmo ga!
2. Jezus in njegove besede imajo za nas posebno vrednost. Poslušajmo ga.
3. Na bratskih srečanjih delimo med seboj razmišljanja o Božji besedi in tem, kako jo
živimo v vsakdanjem življenju.
4. Ko smo zmedeni glede besedila, poiščemo kompetentno pomoč.
5. Izogibamo se fundamentalističnim stališčem, ki omejujejo moč Svetega pisma.
6. Delamo na poglobitvi našega razumevanja Svetega pisma.
7. Izogibamo se delovanju, ki uporablja Sveto pismo za obsojanje drugih ali jih
opredeljuje kot pogubljene.
8. Sveto pismo uporabljajmo za molitev in študij ter dovolimo, da se nas njegova moč
dotakne in vpije v naše življenje.
→ Vprašanj za pogovor (dinamika)
V skupini (ali skupinah, če je bratstvo večje) se pogovorite o naslednjih vprašanjih:
- Kako pogosto bereš Sveto pismo?
- Kateri evangeljski odlomek ti je še posebej všeč?
- Kaj bi lahko v bratstvu še naredili, da bi še bolj živeli po evangeliju? (Npr. del
srečanja bratstva je razlaga evangeljskega odlomka naslednje nedelje, ki ga
pripravi nekdo iz bratstva; skupno branje določenega evangelija, sodelovanje
v svetopisemskem maratonu ali organizacija le-tega …)
Možnost je tudi, da uporabite kakšnega od že pripravljenih kvizov o evangelijih ali
Svetem pismu in ob njih preverite svoje poznavanje Jezusa (npr.
https://kateheza.nadskofija-maribor.si/wp-content/uploads/2018/01/Sveto-pismokviz-1.pdf)
→ Molitev
Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,
daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali,
kar vemo, da hočeš,
in vedno hoteli, kar je tebi všeč;
da bomo notranje očiščeni, notranje razsvetljeni
in vžgani z ognjem Svetega Duha,
mogli hoditi po stopinjah
tvojega ljubljenega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa
in le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji;

ti, ki v popolni Trojici nedeljivo Eden
živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog,
na vse veke vekov. Amen.
→ Za doma
Do prihodnjega srečanja se poskusi čim večkrat spomniti na vprašanje Kaj bi na
mojem mestu storil Jezus in odreagirati na »Jezusov način«.

