
A NYOLCADIK TANULMÁNYI LEVÉL

AZ ENGEDELMESSÉG

A. BEVEZETÉS

Minden olyan közösségben, amely életképes szeretne lenni és ideálját meg akarja valósítani,
érvényben vannak az együttélés és a közös munkálkodás bizonyos szabályai.

Minden kor keresi a maga példaképét egy ilyen élethez. Ferenc a maga korában az evangéliumból
merítette közössége számára a követendő mintát; már a közösség elnevezése is biblikus beszédmódra
emlékeztet, és tartalmazza annak programját, kidomborítva az együttélés sajátságát és szabályait:
Kisebb Testvérek.

Ezzel Ferenc egyértelműen kifejezi akaratát, hogy egy olyan közösséget akar, mely mentes az
uralkodástól, és amelyben egyik ember a másiknak szolgál. A szeretet így engedelmesség, a
testvériesség pedig az engedelmesség állapota lesz.

Minden szervezetet és a közös élet bármely szabályozását a szeretetnek és az engedelmességnek ez
a felcserélhetősége jellemzi.

Mielőtt folytatja az olvasást, megkérdezheti magától:
- Hogyan látom Ferencet: mint aki tekintélyével hivalkodik és engedelmességet követel?
- Ismerek olyan konfliktusokat életéből, melyeket az engedelmesség - szabadság kérdése okozott?

B. ÁTTEKINTÉS

Az engedelmesség Ferenc számára fontos szó - ő azonban többet értett alatta, mint amire mi ezt a
szót hallva gondolunk.

Elsősorban ’hallgatást’ jelent számára: Jézusnak a Szentírásban olvasható szavára, valamint
minden emberre és teremtményre való hallgatást. Az egymásra hallgatás annyira fontos, hogy a
közösségbe való felvételt is mint ’az engedelmességre való felvételt’ határozzák meg.
Következésképpen az önkényes cselekvés és a közösséggel szembeni elzárkózás ’az engedelmességen
kívül állásnak’ számít.

Jézus példáján, aki szolgál és megmossa tanítványai lábát, az engedelmesség legmélyebb formája:
a kicsiség (minoritas), válik láthatóvá; az alázat, a szolgálatkészség és az uralomról valamint a
hatalomról való lemondás értelmében.

A közösségnek az a formája, melyet Ferenc alapít, azáltal különül el a hagyományos közösségi
formáktól, hogy lemond a hierarchikus parancsrendszerről: a ’magas beosztásban’ lévő testvéreknek
felül kell múlniuk a többieket az odafigyelésben, a szolgálatban, az engedelmességben és a
kicsiségben.

A ’szolgák’ szolgálatát a szabályok és a testvérek üdvösségéről való gondoskodás irányítja. Ők
mutatják meg a testvéreknek helyüket az életben; feladatuk mindenesetre lelki jellegű.

Ezzel bizonyos ellentmondásban Ferenc Végrendeletében a legkeményebb módon nyúl a tekintély
és a büntetés eszközéhez, hogy megőrizze közösségét az igaz hitben.



C. INFORMÁCIÓK

Tankönyv 45-48., 51-53.

D. GYAKORLATOK FONTOS SZÖVEGEKEN

1. Gyakorlat: 1Reg (Meg nem erősített Regula)
Az 1Reg 4-6-ban Ferenc a testvériségnek egyfajta ’szabályzatát’ mutatja be.

Állapítsa meg, ki a megszólított az egyes fejezetekben (az összes testvér? a miniszter?)
Húzza alá azokat a bibliai idézeteket, melyeket Ferenc felhasznál, és állítson össze belőlük egy

listát. A Bibliában milyen szövegösszefüggésben találhatók meg ezek az idézetek?
Milyen magatartás érvényes a testvérek között:
- milyen rangsor van egymás között? Mely idézeteket hozza Ferenc a Bibliából ennek

alátámasztására?
- az elöljárók (’miniszterek’) és a testvérek között? Milyen feladata van az elöljárónak

mindenek előtt? Melyik nehéz esetek kerülnek megnevezésre?
- alárendeltek. Melyek azok a szituációk, amelyekbe egy alárendelt kerülhet?

2. Gyakorlat: Int 3

Hasonlítsa össze az 1Reg 5,17-et és az Int 3,4-et! Mindkét alkalommal az „igazi
engedelmességről” van szó. Ugyanarról beszél a két szöveg?

Hasonlítsa össze a testvériség alapszabályát az Int 3-mal: Állapítson meg azonos értelmű,
eltérő és különböző megfogalmazásokat és kihagyásokat az egyik vagy a másik szövegben.

3. Gyakorlat: Int 4

Olvassa el Jn 13,1-20-at. Mi volt modell ebben a részletben Ferenc számára? A Biblia milyen
konkretizálása van jelen az Int 4-ben?

Fogalmazza meg az Intelmeket modern nyelvhasználatban.

4. Gyakorlat: RegR
Írja le a remeteségeknek adott szabályok szerinti eredeti közösségi formát: összetétel, szolgálatok,

légkör, cél, közös élet.

E. KONKRETIZÁLÁS

Mi jut eszébe, ha az „engedelmesség” szót hallja? Milyen érzéseket észlel magában?
Próbálja megmondani, mi a köze az érzékenységnek, a kötelességteljesítésnek, a

szolgálatkészségnek, a tárgyilagosságnak, a beilleszkedésnek, és a környezettudatnak az
engedelmességhez.

Miben különbözik az a szervezeti forma, amely Krisztus alapján tájékozódik, „ennek a világnak” a
szervezeti formáitól?

Hogyan viszonyul egymáshoz: engedelmesség és szabadság, engedelmesség és szeretet?
Hogyan korlátozó vagy segítő, támogató lehet az engedelmesség a személyes önmegvalósítás

útján?



Ferenc arra törekedett, hogy testvéri közösségében „uralommentesen” viselkedjenek egymással.
Véleménye szerint mi legitimálja a Renden belüli hierarchikus struktúrát?

Hol vannak az Ön személyes környezetében hatalmi struktúrák? Mit tehet azért, hogy ezek
leépüljenek?

Menjen ki a természetbe, és hallgassa a neszeket és a hangokat.
Emlékezzen vissza

- a reggelinél folytatott beszélgetésre
- az utolsó prédikációra

Melyik meggyőződésemért állok ki annyira, hogy harcolok érte és még az elutasítást is vállalom?
Mit kezdek a feszültséggel, ha olyasmiben követelnek tőlem engedelmességet, ami ellentmond

meggyőződésemnek?

F. ÉRTELMEZŐ KÉRDÉSEK

Tankönyv
45.sz. Nevezzen meg néhány jelentéstartalmat, melyet az „engedelmesség” szó az Ön illetve

környezete számára hordoz.
46.sz. Melyik szituációban használta Ferenc a hulla mint az engedelmesség mintaképének

hasonlatát?
47.sz. Milyen jellemzői vannak az engedelmességnek Ferenc szerint?
48.sz. Milyen összefüggés van engedelmesség és közösség között?
49.sz. Az engedelmességnek és a felelősségnek milyen fogalma van jelen a Szentnek a

miniszterekhez írt levelében?
50.sz. Olvassa el a tankönyvben a 337. oldalon, az 50. pont alatt található szakaszt. Az

engedelmességnek milyen fogalma olvasható ezen a helyen? Milyen módon haladja meg a ferences
engedelmesség-fogalom azt, amely ma bennünk van?

51.sz. Melyik bibliai helyeket lehet idézni, amelyek a testvérek egymás közötti magatartására
érvényesek?

52.sz. Mi az új a ferences közösségi formában, összehasonlítva a hagyományos rendekkel?
53.sz. Milyen feladatai vannak a testvérek „szolgáinak”?
Milyen utasításokat ad Ferenc az alárendelteknek? (az 1Reg 4-6-ban és az Int 3-ban)
Hogyan okolja meg ezeket az utasításokat?
Milyen utasításokat ad Ferenc néhány olyan esetre, melyek az együttélést megnehezítik (betegek,

bűnösök, „testi beállítódásúak”)?
Adja meg röviden az ún. testvériség szabályának tartalmát (1Reg 4-6 ).


