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WSTĘP
XIII Kapituła Generalna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbyła się 22-29 października 2011
roku w San Paulo w Brazylii. Podczas tej kapituły, Franciszkanie Świeccy z całego świata
rozważali temat „Ewangelizowany, aby ewangelizować”. Ojciec Fernando Ventura OFM Cap
przedstawił konferencję na temat, jak franciszkanie świeccy powinni realizować swoje powołanie i
wypełniać swoje zobowiązania w Kościele i w Rodzinie Franciszkańskiej.
PRELEGENT
Ojciec Fernando Ventura jest franciszkaninem, kapucynem, urodzonym w 1959 roku. Jest
teologiem i biblistą. Ukończył studia w Instytucie Superior de Ciencias Religiosas de Aveiro
(ISCRA) w Portugalii. Był tłumaczem w Międzynarodowej Komisji Teologicznej Stolicy
Apostolskiej i współpracuje z różnymi organizacjami międzynarodowymi, oraz z własnym
Zakonem Kapucynów, Franciszkańskim Zakonem Świeckich (OFS) i Światową Federacją Biblijną.
Pisze głęboko teologiczne artykuły dla magazynu „Biblia”. Jest on autorem pierwszej pracy
badawczej na temat Matki Bożej w świecie islamskim. Jedna z jego książek to „Roteiro de Leitura
da Biblia” (Przewodnik do czytania Biblii). Jeździ po świecie jako tłumacz, jednocześnie wygłasza
rekolekcje, konferencje itd. Ojciec Fernando był zawsze wiernym przyjacielem FZŚ i pracował jako
tłumacz w czasie kapituł generalnych FZŚ od 1987 roku.
KONTEKST
Od stycznia do czerwca 2012 roku zostanie zaprezentowana konferencja Ojca Fernando
wygłoszona w czasie XIII Kapituły Generalnej FZŚ . Będzie stanowić podstawę trwającego
programu formacyjnego w pierwszej połowie 2012 roku. Oto podział tematów, które zostaną
zaprezentowane w każdej z sześciu części:
 1. Czym jest ewangelizacja? – Zostaną przedstawione niektóre z istotnych elementów
pojęcia ewangelizacji i naszej wiary chrześcijańskiej w kontekście naszej współczesnej
kultury.
 2. Czas na Emaus. – Autor wyjaśnia, dlaczego to jest czas, aby wrócić do Emaus i odkryć
dwóch uczniów z Emaus i zastanowić się nad ich doświadczeniem utraty wiary i nadziei,
gdy szli poza Jerozolimę, ku rozpaczy.
 3. Czym jest religia Boga? – Ta katecheza zaczyna się pewnym prowokacyjnym pytaniem:
w którego Boga wierzyć? Katolicy uważają, że Bóg jest katolikiem; protestanci, że Bóg jest
protestantem, muzułmanie, że Bóg jest muzułmaninem, Żydzi, że Bóg jest Żydem. I z tego
powodu zabijaliśmy się wzajemnie przez wieki.
 4. Exodus – kluczem czytania. – Opowieść Exodus ma kluczowe znaczenie w odkryciu, że
Bóg tworzy wspomnienia w historii. Ale to tylko początek Księgi Wyjścia. Bóg Abrahama,
Izaaka, Jakuba, Jezusa Chrystusa, nie jest Bogiem przebywającym w odległym niebie, Bóg
jest tu i teraz.
 5 + 6. Błogosławieństwa: najbardziej niebezpieczny tekst we wszystkich Pismach. –
Wreszcie będziemy zastanawiać się nad najbardziej niebezpiecznym tekstem Pisma
Świętego, a jednocześnie najbardziej rewolucyjnym tekstem w całej historii ludzkości. O.
Fernando przedstawia Karty Konstytucji chrześcijaństwa, tekst, który wyjaśnia, dlaczego tu
jesteśmy, tekst, w którym możemy odkryć naszą misję, tekst, bez którego nigdy nie

znajdziemy sensu naszego życia.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, mamy nadzieję, że będziecie czytać i studiować
konferencję O. Fernando i znajdziecie trochę czasu, aby porozmawiać o tym z waszymi braćmi i
siostrami we wspólnocie.
Czym jest Ewangelizacja?
O. Fernando rozpoczął prezentację głównego tematu Kapituły Generalnej FZŚ stawiając
uczestnikom kapituły problemowe i dociekliwe pytania. Jego konferencja miała charakter bardziej
osobistego doświadczenia niż akademickiego wykładu. W rzeczywistości, jego słowa okazały się
inspirujące, jak rozwiązać niektóre z istotnych problemów w rozumieniu ewangelizacji i naszej
wiary chrześcijańskiej w kontekście współczesnej kultury. Wezwał wszystkich franciszkanów
świeckich, aby zajrzeć do tego co się działo, do słów i uczuć.
Słowa i uczucia
Czy mamy odwagę powiedzieć bliźniemu: „Kocham Cię”? Bez żartów i patrząc prosto w oczy...
Czy możemy powiedzieć to osobie obok nas, właśnie teraz? To nie jest takie proste, prawda? Czy
nie jest prawdą, że boimy się tych słów? Czy nie jest prawdą, że słowa są martwe? Czy nie jest
prawdą, że zabijamy uczucia? Słowa tego typu przerażają nas! Z jednej strony, mówiąc komuś
„kocham cię” oznacza, że mówisz mu/jej, że „ja potrzebuję ciebie – I need you – aby być
szczęśliwym”. Możemy iść tak daleko. Ale mówienie komuś „kocham cię” może również oznaczać
coś innego. Mówimy do innych: „Nie mogę być szczęśliwy bez ciebie”. Czy widzisz dokąd
zmierzamy? „Chcę, żebyś była szczęśliwa”, to jedna sprawa. Ale mówienie komuś „nie mogę być
szczęśliwy bez ciebie” to całkiem inna sprawa To niszczy nas. Zmusza to nas do osobistej
próżności... Z tej manii, którą nosimy w środku, jesteśmy przekonani, że jesteśmy centrum świata.
Jeśli zrozumiemy, co oznacza ewangelizacja, to będziemy w stanie zrozumieć wszystko...
Ewangelizacja to nasi bracia i siostry. Jeżeli uda nam się to zrozumieć, będziemy w stanie
zrozumieć wszystko, co tu robimy. Jeśli nie uda nam się tego zrozumieć, będziemy nadal
najbardziej nieszczęśliwymi, nędznymi ludźmi ,mieszkającymi bez ślubu, bez Boga, rozwiedzeni...
ludźmi żyjącymi nie z Bogiem, lecz z diabłem, którzy są oderwani od życia, którzy są zgorzkniali.
Żyjemy w naszych wspólnotach... w naszych konwentach.... i w naszych klasztorach.... i żyjemy na
wszystkich poziomach, gnębieni przez ludzi, którzy tylko rozumieją służbę jako władzę. Są to
ludzie, którzy nie mają nikogo, kto by ich wspierał. Jesteśmy umęczeni historią. Jesteśmy zmęczeni
miłymi ludźmi. To nie jest czas na współczucie. Jest to czas empatii. Miły człowiek w najlepszym
wypadku będzie uśmiechać się do ciebie. (A ja zawsze pamiętam, Konfucjusza, który mówi:
„uważaj, bo za uśmiechem są zęby”).
Nadszedł czas...
To jest czas, aby iść dalej. Nadszedł czas, aby odwrócić sytuację (jak mówi się po hiszpańsku, aby
włączyć omlet). Nadszedł czas, aby uznać, że nie mamy prawa do powiedzenia, że mamy religię, bo
to jest czas, by zrozumieć, że mamy jakąś religię, która posiada nas. Ludzie religii są nie do
zniesienia. Ludzie mają Boga w sercu i to nie jest niczym więcej niż mistycznym wietrzykiem
bryzy, który nie dotyka każdego tylko chrześcijan. A my nadal podążamy za fałszywymi sygnałami.
A my nadal robimy bzdury i popełniamy błędy jeden po drugim. Proszę was, franciszkanie świeccy
z całego świata, wyjaśnijcie biskupom danego kraju, kapłanom w waszych krajach, braciom w
waszych krajach, zakonnicom w waszych krajach, że sutanna lub habit nie mogą być oznaką
władzy. Na pierwszym miejscu jest sposób życia. I w wielu miejscach na świecie Kościół traci
grunt pod nogami, bo nie służy... ponieważ przestał być znakiem. Został sprzedany do władzy
politycznej. W wielu krajach i w wielu miejscach stał się Kościół miejscem, który rozdziela
pieniądze. I widziałem to na własne oczy, na wszystkich kontynentach.

To zależy od Ciebie
To do Ciebie należy, by stać się znakiem sprzeciwu. To do ciebie należy, aby przywrócić
franciszkańską rewolucję na świecie. Franciszek szukał swojego Kościoła na obrzeżach Asyżu
wśród trędowatych. Jego Kościół był przesiąknięty władzą. A biedni i trędowaci są samotni, jak
zawsze.
Przygoda zaczęła się...
I tak zaczęła się przygoda, tego Boga, który jednego dnia postanowił stworzyć świat. Biblia
urodziła się z wioski, która powstała z Boskiej inicjatywy. Biblia jest więcej niż książką, Biblia jest
biblioteką. Jest więcej niż biblioteką, Biblia jest życiem uczynionym z wszystkiego. Składa się ze
wszystkich. Czym jest życie – marzeniem, bólem, nadzieją i radością – to wszystko stanowi nasze
doświadczenie życiowe. Wszystko, co ma wypełnić nasze egzystencjalne braki i tak dalej od Księgi
Rodzaju do Objawienia. Ale co może być wątkiem tej podróży? Co nadaje sens spotkania z Pismem
Świętym? Co daje to spotkanie? Co nadaje sens całej tej przygodzie komunikacji z Bogiem i
bliskości Boga z ludźmi i ludzi z Bogiem? Według Ciebie, co jest kluczowym słowem w Biblii?
Jest to przymierze (małżeństwo w znaczenie małżeństwa lub więzi). To właśnie Franciszek – tylko
on jeden, do tej pory – był w stanie to zrozumieć.
Pragnienie, jakie mamy wszyscy
A my nadal tkwimy w błędzie. W dalszym ciągu tkwimy w tym, skąd pochodzi nasz grzech. I nie
mówię o grzechu pierworodnym, bo wśród tak wielu ludzi, którzy zgrzeszyli przez tyle lat, bardzo
trudno jest być oryginalnym. Mówię o źródle grzechu pierworodnego. Tym źródłem jest pragnienie
dotarcia do Boga... pragnienie, by być jak Bóg... pragnienie, by kontrolować wiedzę o dobru i złu...
pragnienie, abyśmy wszyscy stali się panami życia i śmierci... pragnienie, które mamy, aby wejść w
świat Boży, aby dotknąć Bożego świata. I nie zdajemy sobie sprawy, że może być tylko jeden
GENESIS, może być tylko jedno marzenie z Księgi Rodzaju, ponieważ była tylko jedna
APOKALIPSA, ponieważ znajduje się tam rozdział 21 Apokalipsy... świat Boży, który zstępuje,
nowe Jeruzalem, zstępujące, aby przyjąć ludzką przestrzeń.
Boże Narodzenie – największy moment w historii
Franciszek był jedynym, który zrozumiał przemianę Boga w historii. Z tego powodu, że zdał sobie
sprawę ze znaczenia Bożego Narodzenia. Dlatego Boże Narodzenie staje się dla Franciszka
najwspanialszym momentem. Bóg dotyka historii. Bóg staje się jednym z nas. Bóg zmienia nas.
Świętujmy więc Przymierze (małżeństwo/związek).
Pytania do refleksji i dyskusji we wspólnocie:
1. Dlaczego zrozumienie ewangelizacji jest tak ważne dla nas franciszkanów świeckich?
2. Co oznacza dla Ciebie przymierze, „słowo kluczowe” z Biblii?
3. Boże Narodzenie stało się dla Franciszka najwspanialszym momentem w historii. Dlaczego?

