AZ ELSŐ TANULMÁNYI LEVÉL:
ASSISI SZENT FERENC ÉLETE ÉS MŰVE

A. BEVEZETÉS
Szent Ferenc élete az Evangélium átélt magyarázata, amint azt bizonyítja, hogy az Evangélium az
élet minden szituációjában megvalósítható. Szent Ferenc sokak véleménye szerint olyan ember, aki
rendkívüli módon emlékeztet Jézusra. Az Ő élete azonban nem alkalmas arra, hogy teóriákat állítsunk
fel felőle, mégis sok impulzust nyújt ahhoz, hogy hogyan lehet Jézust most, a mai időnkben követni.
Mielőtt tovább folytatod az olvasást:
Állítsd össze azokat a dátumokat, amelyekre Szent Ferenc életéből emlékszel.

B. ÁTTEKINTÉS
Nézd át a tankönyv 6-31. pontja tartalomjegyzékét és idézd fel azt, ami az egyes címszavakról
eszedbe jut.

C. INFORMÁCIÓ
Szent Ferenc élettörténetének összefoglalása.
1. Ifjúsága:
1181. vagy 82. születési éve Assisiben.
— Assisi városra és az akkori világra jellemző viszonyok. (Vezérszavakat lásd majd a 2.
levélben.)
— Az egyháznak belső megújulásra való törekvése.
— Az eretnekségek elleni harc (az „Egyházi büntetőjog” megalkotása az eretnekség ellen
1177-1184 között; III. Ince pápa alatt, melynek egy része ezt tartja szem előtt.)
— A pápai hatalom fejlődésének csúcspontja.
— Keresztes háborúk.
— Olaszország városi polgárságának szabadságra való törekvése.
— Tőkefelhalmozás.
— A pápa és a császár közti háborúk, a szabadvárosok közti polgárháborúk.
— Gótikus katedrálisok építése.
— Minnesang (Walter von der Vogelweide.)
— Szerelmi énekek; az ifjú Ferenc követi kora ideáljait és részt vesz törekvéseiben.
1202-3 fogsága Perugia-Assisi háború alatt.
1204. Betegség
1204-5. Részt vesz a háborús bevonulásban Dél-Olaszországban.

2. Megtérése
Ferenc életének alapvető változásait okozó több esemény nagy részben személyes hajlamaira (pl.
mértéktelensége és pazarlása, mely a szegények megsegítésében nyilvánult meg) vezethető vissza.
Különös hatással van rá a betegség, a szegénység keresése és megtapasztalása, egy látomás a délolaszországi úton, mikor megrendítő igaz élményt talál a poklosokkal való találkozásban, s amely az
értékek jelentőségét változtatja meg szívében, a megfeszített megszólalása San Damiánóban, meghívás
Isten templomának újjáépítésére.
1206. Apjával való konfliktus.
3. Az Evangélium szerinti élet
1208. Az Evangélium szavai mint életirányító és az első testvérek
1210. III. Ince elismeri ezt az Evangélium szerinti életformát. Karizmatikus, missziós
mozgalmának első évei. Elmélkedő visszavonulás Rivortortóban és Portiunkulában.
1211. Utazás Dalmáciába.
1212. Klára csatlakozik a mozgalomhoz.
1213-14 Út Spanyolországba
1215. Részt vesz a Lateráni Zsinaton
4. A szerzetesrend születése
1217. A rend gyors elterjedése következtében, a testvérek elküldetése az Alpokon túlra,
északra és a Közel-Keletre.
1219. Szent Ferenc szentföldi útja, prédikációja a szultán előtt.
1220. Első ferences vértanuk Marokkóban
1220. Szent Ferenc visszatér Keletről.
5. Ferenc élő példa
A rend gyors kiterjeszkedése oly fejlődéssel járt, melyet Szent Ferenc nem tud jóváhagyni, ezért
lemond a rend vezetéséről. Péter Cattani lesz a rend generális vikáriusa.
Szent Ferenc azonban tovább működik, ebben az időben sok levelet szerkeszt. Ő maga lesz az
Evangélium élő példája.
1221. Cattani Péter halála után Illés testvér lesz utóda.
1221-22. Utazás Közép- és Dél-Olaszországba.
1223. Az új regula összefoglalásának megkezdése Fontecolonboban. Nov. 29-én III. Honorius
a regulát jóváhagyja.
1223. Karácsony ünneplése Greccioban
1224. Életének utolsó két évét a vándorló missziós élet és betegsége jellemzi.
1224. okt.15-szept. 29. – böjti időben (Szent Mihály tiszteletére) – megkapja a stigmákat La
Verna-ban.
1225. Utazás Umbrián és Közép–Olaszországon át. Súlyos beteg lesz Szent Damiánóban; a
Naphimnusz. megírása.
1226. Sienában életének utolsó napjaiban diktálja második végrendeletét. (Sienai végrendelet)
1226. Okt. 3. Halála.
1228. Szentté avatása.
1230. Holttestének átvitele a Szent Ferenc Bazilikába.

D. GYAKORLATOK FONTOS SZÖVEGEKKEL
1. Gyakorlat. Végrendelet (lásd Szent Ferenc művei 57. oldal)
Próbáld meg a végrendelet felépítését értelmezni: miről szól az egyes szakaszok bevezetője?
Mi következik ebből a bevezetőből?
Sorold fel azokat a történeteket, amelyeket Ferenc a végrendeletben megnevez. Mit tudsz
ezekről?
Sorold fel azokat a magatartásokat, amelyekről Ferenc beszél. Hasonlítsd össze a Sienai
Végrendeletben megnevezett magatartásokkal.
Milyen viselkedésekre akar Ferenc figyelmeztetni, mikor élettörténetét elbeszéli? Miben látod
a végrendelet jelentőségét:
— Ferenc számára;
— a rend számára;
— a jelenünkre vonatkozóan?
2. Gyakorlat
A következő történet Szent Ferenc utolsó éveiből származik, amikor a Rend fejlődése Ferenc
szemében az eredeti eszmétől való eltávolodásnak tűnt. Mindezek ellenére Ferenc kerülte az
összetűzést és kitartóan és következetesen élte az Evangéliumot haláláig. Így lett Ő „élő életforrásává”
testvérei számára („forma minorum”)
Egy másik alkalommal, amikor Szent Ferenc a tűz mellett ült és melegedett, a testvér
ismét a zsoltároskönyvről kezdett beszélni. Szent Ferenc így válaszolt neki: ‘ Miután lesz
zsoltároskönyved breviáriumot akarsz, s miután lesz breviáriumod püspöki székbe telepszel,
mint egy nagy főpap, és így szólsz testvéredhez: ‘Hozd ide a breviáriumomat.”” Ezt mondva
nagy hévvel hamut vett kezébe, és a fejére szórta. Közben úgy dörzsölte fejét körös körül ,
mint aki fejet mos, ezt hajtogatván: “Én vagyok a breviárium! “Én vagyok a breviárium!”.
Ezt számtalanszor megismételte, és egyre dörzsölte a fejét. A testvér megdöbbent, és
elszégyellte magát.
— Mit jelentenek szerinted Ferenc szavai: „én vagyok a breviárium”?
— Milyen szerepet vállal Ferenc ebben a történetben?
— Hogyan egyesül benne az önérzet és az alázatosság?

E. KONKRETIZÁLÁS
A tankönyv 6-31. pontjának elolvasása után:
Mi tűnt föl újból Ferenc fölött?
Mi ragadta meg ebben az olvasmányban a szerző nézetét és fogalmazását illetően?
Milyen impulzust kaptál Szent Ferenc élettörténetéből a magad élete számára? Szent Ferenc
életének melyik szakasza érintett meg különösen?
Irányadó szakaszok a Te életében: ábrázold életednek folyamatát egy “életfonallal” (vagy rajzzal).
Rajzold hozzá párhuzamosan a “kegyelem fonalát” (esetleg kontraszt színekkel”). Életedben hol
lehet a kegyelem bizonyos pontjaira rátalálni?
Nézd a mellékelt rajzolt képet legalább 3 órán át és érezd meg a hatását. Fesd ki a képet és add neki
kedvenc színeidet.

