TIZENÖTÖDIK TANULMÁNYI LEVÉL
SZENT FERENC KRISZTUS-TAPASZTALATA

A. BEVEZETÉS
Mennyiben “keresztény” egy élet, az Krisztushoz való kötődésében mutatkozik meg.
Szent Ferencnél Jézushoz való kötődés egyúttal benső és külső élet. Külső életformában Ferenc
példát vesz a szegény és vándor Krisztusról: “nyomába szegődhessünk Fiadnak, a mi Urunk, Jézus
Krisztusnak.” (L:Rend 51; vö. 1Pét 2,21). A mi meditációnkban elsőbbséget élvez Jézus Krisztusban
Isten leereszkedését szemlélni: születése és szenvedése de feltámadása misztériumait is.

B. ÁTTEKINTÉS
Ferenc Jézusban Isten leereszkedését látja, aki mindenhatóként kicsi és alázatos lett. Különösen
Karácsony ünnepét veszi körül sok formával, hogy világosabbá tegye értelmét. Krisztus halála és
feltámadása ünnepléséhez Ferenc a liturgiából származó formákat használ: antifóna “Imádunk és
áldunk Téged…” (kiegészítésekkel); a szenvedéstörténet offíciumát (amit a zsoltárversből és saját
hozzáfűzéseiből állított össze). A San Damianói kereszt jelentős szerepet játszik Ferenc életében:
ettől az időtől kezdve, amikor a Kereszt Ura szól hozzá, megsebezve érzi magát a Megfeszített
szenvedésétől és minden kínzott teremtménnyel való együttszenvedéstől. Gyakran mélyült el Jézus
szenvedésében, miközben azokat a zsoltárokat imádkozta, amelyekkel Jézus keresztútját járta. Aztán a
sebhelyek által Ferenc testileg is egészen hasonló lett a Megfeszítetthez.
Egészen sajátos Krisztus-misztikát bontakoztat ki Ferenc a hívőkhöz írt levelében: a hívők
jegyesek, testvérek/nővérek és Jézus édesanyjának szolgálatában osztoznak.

C. INFORMÁCIÓ
TANKÖNYV: 101-110- oldal

D. GYAKORLATOK FONTOS SZÖVEGEKEN
1. Gyakorlat: a megtöretett Krisztus és San Damiano keresztje
A kereszt, amely San Damianoban Ferenchez szólt. (kép a San Damianoi Keresztről)
Állítsa össze minden személynek és dolognak a listáját, akik és amik a San Damiano-i kereszt
képén láthatók.
Figyeljen fel a színekre.
Hasonlítsa össze a kereszt képe előtti imádságot a képpel.

Próbálja meg ebből az összehasonlításból, és az eddigi tanító jellegű levelekből szerzett
ismeretekből kommentárt írni ehhez a kereszthez.
2. Gyakorlat: : tökéletes boldogság
I. Hasonlítsa össze a tökéletes boldogságot a Fioretti régebbi fogalmazásával elsősorban azonban
az itt található szövegnek a végével: (Fioretti 8. Fejezet)
II. Hogyan tükrözi vissza a tökéletes boldogság Jézus életének sorsát?
III. Hasonlítsa össze a záradékot (amely nem eredeti) az 5. Intelemmel
3. Gyakorlat: Levél a hívőkhöz (1)
Olvassa el a hívőkhöz írt levelet a Jézus Krisztushoz való kapcsolatnak és kötődésnek ezen
szempontja segítségével:
I. Gyűjtse össze (vagy húzza alá) azokat a kifejezéseket, amelyekkel leírható Krisztus és az ő
tevékenysége.
II. Próbálja meg saját szavaival elmondani, hogyan látja Ferenc Jézust.
III. Milyen emberképet ad vissza Ferenc ebben a levélben?
4. Gyakorlat: VI. és VIII. zsoltár az offíciumban
I. Jézus szenvedése útjának milyen állomásait és az üdvösségtörténet milyen mozzanatait említi
meg Ferenc ezekben a zsoltárokban?
II. Mit fűz az ószövetségből származó zsoltárversekhez úgy, hogy azok ezáltal Krisztus-zsoltárok
lesznek?

E. KONKRETIZÁLÁS
I. A tankönyv 108 pontjában Jacopone da Todi egyik költeményének egyik sora áll. Az egyik
látomásában Krisztus szemére veti neki, hogy a szeretetben mérték nélkülinek kell lennie. Erre
azt válaszolja Jacopone: Te magad vagy mintája a “mérték nélküli” szeretetnek.
Mennyiben beszélhet az ember Krisztus mérték nélküli szeretetéről? Milyen bibliai érveket
talál ehhez?
Hogyan van megalapozva ezt a szemlélet magánál Szent Ferencnél?
Gondolja át életét: megtalálható-e benne Krisztus mérték nélküli szeretete? Hol?
II. Csukja be szemét! Higgye el, hogy Ön számára Jézus Krisztus jelen van.
Hogyan néz ki maga szerint?
Hogyan tudná leírni?
Vele kapcsolatban milyen érzések rejlenek szívében?
Ha
akarja,
beszéljen
menjen
vele
fessen
képet
táncoljon Jézussal…
Éppen akkor, amikor rosszul érzi magát!
I. Menjen végig a keresztúton
a szenvedés-zsoltárokat imádkozva
a fájdalmas rózsafűzért elimádkozva
a keresztút állomásait átelmélkedve (kint vagy egy templomban)

vele,
sétálni,
róla,

II. Írjon keresztutat a rendi közössége, a fiatalok (…) számára!

F. ÉRTELMEZŐ KÉRDÉSEK
I. Jézusnak mely titkai játszanak Ferencnél különleges szerepet?
II. Milyen kifejezésformákkal ünnepli Ferenc a Karácsonyt?
III. Mit jelent ez a mondat: “Minden keresztényben misztikus módon kell visszatükröződnie annak,
ami történetileg először Máriában történt meg.”
IV. Miben mutatkozik meg Ferenc sajátossága az imában? (Imádunk Téged Krisztus…)
V. Milyen hozzáadásokat alkalmaz Ferenc a szenvedésről szóló offíciumban? Nevezze meg a
legfontosabbakat.
VI. Nevezze meg a Krisztus iránti áhítat néhány ismertetőjegyét, amelyek a Hívőkhöz írt első
levélben vannak megadva.

