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Refleksje na temat VI RPZ

Cz~sé pierwsza

"DOSTOJENSTWO NAJWYZSZEGO UBOSTWA"
(2 Reg 6, 4)

Do wszystkich braci Kapucyn6w
i do naszych Si6str Klarysek Kapucynek

W miejscach ich pobytu

Najdrozsi Bracia i Siostry!

"W tym jest dostojenstwo najwyiszego ubostwa, ze ono ustanowilo was ... dziedzicami i
krolami krolestwa niebieskiego ... ono prowadzi do ziemi zyjqcych" (2 Reg 6, 4-5).

1.1 Rok temu zgromadzilismy si~ w Asyzu, by odbyé VI Rad~ Plenarn't Zakonu na temat
"'Zyé ub6stwem we wsp6lnocie braterskiej". Obecnie Konferencje Zakonu organizuj'tr6znego
rodzaju zgromadzenia regionalne, aby zastanawiaé si~ nad "Propozycjami" Rady Plenarnej i
nad bogat't duchowosciq, jak't one zawieraj't. Pragn~ i ja dol'tczyé moje osobiste refleksje,
b~d'tce owocem dialogu z braémi i braterskich spotkail w roznych regionach swiata.
Rozpoczynam od drugiej propozycji, kt6ra ukazuje Franciszkow't wizj~ dostojenstwa
najwyzszego ubostwa:

«Zamiarem fundamentalnym sw. Franciszka bylo "zachowywaé swi~t't Ewangeli~ Pana
naszego Jezusa Chrystusa" (2 Reg 1, 1). We Wcieleniu i w Krzyzu widzial On wzorzec
dIa swojej radykalnej postawy: nic z siebie nie zatrzymywaé dIa siebie (por. LZ, 29).
Oznacza to na pierwszym miejscu uznaé, ze wszelkie dobro, ktore jest w nas, i ktore przez
nas si~ dokonuje, jest darem Boga; powinnismy wi~c oddaé je Jemu w uwielbieniu i
dzi~kczynieniu. Drugi element skladowy tego radykalnego ogolocenia jest bardziej
bolesny: powinnismy byé "mocno przekonani, ze nasz't wlasnosci't s't tylko wady i
grzechy" (1 Reg 17, 7). Franciszek dodaje do tego jeszèze trzeci element, takze
wymagaj'tcy: "cieszmy si~, gdy wpadamy w rozmaite pokusy i gdy znosimy na tym
swiecie ... rozne przykrosci lub utrapienia duchowe albo cielesne" (1 Reg 17, 8), mamy
takze "chlubié si~ w slabosciach naszych i w codziennym dzwiganiu lazyza Pana naszego
Jezusa Chrystusa" (Np 5, 8) ».
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Serce nasladowania: "Chodi i p6jdi za Mn~"

2. 1 Robi wrazenie podobienstwo mi~dzy spotkaniem Jezusa z Nikodemem z trzeciego
rozdzialu Ewangelii sw. Jana a Jego spotkaniem z czlowiekiem bogatym z dziesiqtego
rozdzialu Ewangelii sw. Marka.
Zarowno Nikodem, jak i czlowiek bogaty, szukaIi gl~bszego znaczenia dIa swego zycia. Obaj
zwracaj<:tsi~ do Jezusa, aby odkryé to znaczenie. Nikodem stawia pytanie posrednio: "Rabbi,
wiemy, te od Boga przyszedlei jako nauczyciel. Nikt bowiem nie m6glby czynié takich
znak6w, jakie Ty czynisz, gdyby B6g nie byl z nim" (J 3, 2). Czlowiek bogaty, jak przystalo na
kogos pewnego swojej pozycji, jest bardziej bezposredni: "Nauczycielu dobry, co mam
czynié, aby osiqgnqé tycie wieczne?" (Mk lO, 17). Zarowno Nikodem, jak i czlowiek bogaty
szukaj<:t Jezusowego "tycia wiecznego", jego sposobu bycia w reIacji z bIiznim i z
rzeczywistosci<:t zycia.

2.2 Jezus obydwom odpowiada, ze "tycie wieczne" domaga si~ radykaInej przemiany! Jezus
odnosz<:tc si~ do czlowieka bogatego odpowiada bez ogrodek: "Latwiej jest wieIblqdowi
przejsé przez ucho igieIne, nit bogatemu wejsé do kr6Iestwa Botego" (Mk lO, 25). Nikodem
od razu rozumie trudnosé: "Jaktet mote si~ czlowiek narodzié, b~dqc starcem? Czyt mote
powt6rnie wejSé do lona swej matki i narodzié si~?" (J 3, 4). Jezus objawia czlowiekowi
bogatemu i nam to, co otwiera serce czlowieka na zycie wieczne: "Idi, sprzedaj wszystko, co
masz, i rozdaj ubogim .... Potem przyjdi i chodi za Mnq" (Mk lO, 21). Jezus kladzie nacisk na
nowy rodzaj relacji z osobami i dobrami materiaInymi. "Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj
ubogim" - to jest brama do pojscia za Jezusem. Dobra, ktore przeszkadzaly czlowiekowi
bogatemu pojsé za Jezusem nie byly tyIko materialne. Zawieraly takze wladz~, moc nad
wlasnymi talentami, panowanie nad innymi, mozIiwosé zdobycia wszystkiego dIa wlasnego
dobrobytu.

2.3 "Przyjdi i chodi za Mnq!" Tak Nikodem, jak i czlowiek bogaty, spodziewaIi si~
odpowiedzi, rozwi<:tzan, wyjasnien i wskazowek. I otrzymali to wszystko, a nawet o wiele
wi~cej. Zostali zaproszeni do osobistej reIacji z Jezusem. Az po owo wyrazenie "Przyjdi i
chodi za Mnq!", wszystko, co powiedzial Jezus bogatemu czlowiekowi, mozemy odnaIezé
takze gdzie indziej. Wezwanie do osobistej relacji z Jezusem we wspolnocie uczniow - to jest
rzeczywiscie czyms roznym i szczegoInym. Marek wyjasnia konsekwencje wyboru pojscia za
Jezusem: "Nikt nie opuszcza domu, braci, si6str, matki, ojca, dzieci Iub p6I z powodu Mnie i
Ewangelii, teby nie otrzymal stokroé wi~cej teraz, w tym czasie, domow, braci, siostr, matek,
dzieci i poi ... a tycia wiecznego w czasie przyszlym" (Mk lO, 28-31). Pojscie za Jezusem
(sequela) jest doswiadczeniem, ktore calkowicie przeksztalci nasz sposob ustosunkowania si~
do nas samych, do naszych talentow, do ziemi i jej bogactw, do naszego blizniego w jego
godnosci osobistej, do Boga naszego Ojca! Czlowiek bogaty, byé moze, byl gotow przyj<:té
jak<:tsnow<:tfilozofi~ czy system, aIe ryzyko intymnosci z Bogiem, ktory "uslyszal krzyk
swojego Iudu i zstqpil, aby go uwolnié" (por. Wj 3, 7-8), bylo ponad jego sily. Intymnosé
wymaga porzucenia wladzy i kontroIowania. Pojscie zaproponowane przez Jezusa ulatwia
tak<:tintymnosé. Poprzez doswiadczenie intymnosci z Bogiem, ktory jest Milosciq, "rodzimy
si~ na nowo". Nie ma innej drogi.
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Cel ubostwa: byé braémi mniejszymi

3.1 To wlasnie pOJSCle (sequela), opowiedziane w lO rozdziale Ewangelii sw. Marka,
Franciszek opisuje w szostym rozdziale Reguly. Wiemi przykazaniu Jezusa bracia maj'l.
sprzedaé wszystko: "Bracia niech niczego nie nabywajq na wlasnosé, ani domu, ani ziemi,
ani zadnej innej rzeczy" (2 Reg 6, 1). Nasladowanie (sequela), "dostojenstwo najwyzszego
ub6stwa" uczyni ich "dziedzicami i kr6Iami kr6Iestwa niebieskiego" i zaprowadzi ich "do
ziemi zyjqcych" (2 Reg 6, 5-6). "Dostojenstwo najwyzszego ub6stwa" jest owym "stokroé
wi~cej" obiecanym w Ewangelii sw. Marka (rozdz. lO). Franciszek przedstawia to "stokroé
wi~cej" z zaskakuj'l.c'l. konkretnosci'l.:

"Do niego (czyli do ub6stwa), najmilsi bracia, calkowicie przylgnqwszy, niczego
innego dIa imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa nie chciejcie nigdy na ziemi
posiadaé. I gdziekolwiek bracia przebywajq Iub spotkaliby si~, niech odnoszq si~ do
siebie jak czlonkowie rodziny. I niech jeden drugiemu z zaujaniem wyjawia swoje
potrzeby, jesli bowiem matka karmi i kocha syna swego (por. l Tes 2, 7) cieIesnego, o
ilez troskliwiej powinien kazdy kochaé i karmié swego brata duchowego!. Ajesli kt6ry
z nich zachoruje, inni bracia powinni tak mu uslugiwaé, jakby pragnf{li, aby im
sluiono (por. Mt 7, 12)"[2 Reg 6, 6-11].

3. 2 Jest rzecz'l. znacz'l.c'l. i interesuj'l.c'l. zauwazyé, ze Franciszek mowi o "dostojenstwie
najwyzszego ubostwa" nie w czwartym rozdziale Reguly, ktory zajmuje si~ stosunkiem do
pieni~dzy (Konstytucje okreslaj'l. ten rozdzial jako rozdzial o "Ubostwie"), aIe w rozdziale
szostym, w ktorym okresla ludzkie relacje wynikaj'l.ce z tej nowej ekonomii (Konstytucje
okreslaj'l. ten rozdzial jako rozdzial o "Braterstwie"). Propozycja druga podkresla, ze
"dostojenstwo najwyzszego ubostwa" zawiera trzy wielkie zasady, ktore czyni'l. nas uczniami,
pozwalaj'l.c nam wejsé w relacje z dobrami materialnymi i pomi~dzy sobq, na wzor stosunku
Jezusa do dobr materialnych i swoich uczniow.

Uczen Chrystusa powinien:

- "nie zatrzymywaé niczego z siebie dIa siebie" (LZ 29). Wszelkie dobro znajduj'l.ce si~ w
nas pochodzi od Boga i do Niego powinno powrocié poprzez sluzb~, uwielbienie i
dzi~kczynienie;

- byé przekonanym, ze "naszq wlasnosciq sq tyIko wady i grzechy" Cl Reg 17, 7). To rodzi
w nas pokor~ wobec Boga, blizniego i stworzenia;

- dzwigaé "codziennie swi~ty krzyz Pana naszego Jezusa Chrystusa" (N 5, 8). Byé
gotowym dozbawiania swiata uczestnicz'l.c w cierpieniach, pochodz'l.cych z faktu nowych
narodzin.

3. 3 Z tego powodu propozycja trzecia wskazuje, ze ubostwo ewangeliczne jest istotnym
wymiarem szerszego i bardziej fundamentalnego wyboru franciszkanskiego, jakim jest
malosé.

"Byé mniejszymi jest manifestacjq autentycznego ub6stwa wewn~trznego... jest to pokora
serca i wyzbycie si~ sily (por. Np 2, 3; 3,' 4; 6; itd.),' jest solidarnosciq z tymi, kt6rzy znajdujq
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si~ w potrzebie i w biedzie". Ciekawe studiuin, ktore ukazaio si~ w plsmle Italia
Francescana, stawia hipotez~, ze Franciszek w swoich pismach uzywa okreSlenia "ubostwo"
w opozycji do slowa "wIadza" (pot~ga) bardziej niz w stosunku do olaeslenia "bogactwo".
Celem ubostwa ewangelicznego jest otwarcie si~ na doswiadczenie malosci i uratowanie
naszej tozsamosci jako braci mniejszych. Intuicj~ t~ potwierdza jeden z najwi~kszych
swiadkow Tradycji chrzescijanskiej - sw. Tomasz z Akwinu. W swoim traktacie o
sprawiedliwosci wyjasnia, ze chciwosé jest grzechem duchowym a nie cielesnym. Chciwosé -
wydaje si~ twierdzié sw. Tomasz - jest pragnieniem widzenia siebie samego jako kogos kto
posiada wiele bogactw i znajduje w tym przyjemnosé. Innymi slowy jest to tworzenie
falszywej tozsamosci (por. II, IIae, q. 118, art. 6), jesli chodzi o wIadz~ i kontrol~, z czego
wynika szereg konsekwencji dIa caIej wspolnoty ludzkiej.

Brama ku nasladowaniu: "Idi, sprzedaj, co masz"

4. 1 Propozycja trzecia ustanawia hierarchi~ wartosci pomi~dzy malosci~ a ubostwem, a
rownoczesnie jasno podkresla koniecznosé tego ostatniego: "Bez malosci nasze ub6stwo nie
mialoby sensu". Franciszek usIyszal nagl~ce wezwanie Jezusa: "Idi, sprzedaj wszystko, co
masz, i rozdaj ubogim". To z~danie jest pierwszym warunkiem pojscia za Jezusem (sequela) i
pierwszym z~daniem VI rozdzialu ReguIy: "Bracia niech niczego nie nabywajq na wlasnosé:
ani domu, ani ziemi, ani zadnej innej rzeczy" (2 Reg 6, l). Propozyc:ja szosta stwierdza, ze
ubostwo Franciszka zakIadalo dokonywanie precyzyjnych i odwaznych wyborow
ekonomicznych:

- nieuzywanie pieni~dzy;
- nieprzywIaszczanie sobie dobr;
- praca r~czna jako zwyczajny srodek utrzymania i pomocy innym;
- zbieranie jaImuzny w wypadku oczywistej koniecznosci.

4. 2 Decyzje (wybory) ekonomiczne, ktore ukazywaIy istot~ oraz kryteria post~powania
Franciszka i jego pierwszych towarzyszy wobec ubostwa, zostaIy sformuIowane jako
odpowiedz na rzeczywist~ ocen~ i krytyk~ spolecznych i religijnych warunkow owczesnej
epoki. Poniewaz "chciwosé i skqpstwo zrywajq relacje z Bogiem a ambicja i konkurencja
niszczq poczucie braterstwa pomi~dzy osobami" (Prop. 6), pierwsi franciszkanie dokonywali
takich opcji ekonomicznych, ktore mogly uratowaé ich tozsamosé jako "braci mniejszych" i
pozwolié zyé po bratersku pomi~dzy sob~ i z innymi bliznimi. Stanowily one takze swiadome
zerwanie z najbardziej oczywistymi rodzajami niesprawiedliwosci rozwijaj~cego si~ wowczas
rynku ekonomicznego, opartego na przywIaszczaniu sobie przez niektorych wIadzy i bogactw
ze szkod~ dIa wielu. Wybor ubostwa, jakiego dokonywali pierwsi franciszkanie, byl
nastawiony na pojscie za Jezusem (sequela). Celem byIo wejscie w relacje mi~dzy sob~ i z
bliinimi na wzor Jezusa. Byl to wybor, maj~cy swiadomosé swiata bardziej braterskiego,
swiata bardziej ludzkiego. Jest rzecz~ wazn~przypomnieé, ze ich wybor karmii si~ i umacniai
tajemnic~ Eucharystii, w ktorej oni doswiadczali swojej jednosci w Ciele Chrystusa. Przez
tego rodzaju opcje ekonomiczne, pierwsze braterskie wspolnoty franciszkanskie nie
wybieraIy niepewnosci. Przeciwnie, poprzez nie bracia dawali nowe podstawy dIa wolnosci i
zabezpieczen ludzkich. Asyz budowai wIasne bezpieczenstwo w oparciu o wIasnosé i wladz~
niektorych, ze szkod~ dIa wielu. Franciszek i jego towarzysze budowali nowe bezpieczenstwo
w oparciu o wzajemn~ zaleznosé i bratersk~ solidarnosé. ByIa to ekonomia altematywna,
ktora paradoksalnie stanowila dIa bezpieczenstwa i pewnosci ludzkiej bardziej solidn~ baz~,
niz owczesna tworz~ca si~ ekonomia rynkowa.
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Co mamy czynie: wybory krytyczne

5. 1 Niszczycielskie skutki na plaszczyznie ludzkiej i spolecznej, jakie Franciszek dostrzegal
w ekonomii rynkowej swoich czasow, istniej'l takze i dzisiaj i przejawiaj'l si<t jeszcze z
wi<tksz'l moc'l: "chciwosé i skqpstwo zrywajq relacje z Bogiem a ambicja i konkurencja
niszczq poczucie braterstwa pomi~dzy osobami". Proporcjonalnie i w swej zlozonosci
globalna ekonomia dzisiejsza bardzo rozni si<tod rynkowej gospodarki Asyza w XIII wieku.
Konsekwentnie dzisiejsze opcje ekonomiczne, poprzez ktore wcielamy ubostwo ewangeliczne
i nasladujemy Chrystusa, b<td'l si<t bardzo roznié od tych, ktorych dokonywali pierwsi
franciszkanie. Idea jest ta sama, aIe rozna b<tdzie realizacja. Aby czynié to, co czynil
Franciszek, musimy to czynié w inny sposob. W szczegolnosci znaczenie pieni<tdzy oraz
nowe pojmowanie wlasnosci prywatnej przeksztalcily istotnie opcje ekonomiczne pierwszych
franciszkanow. Zakazywali uzywania pieni<tdzy i odrzucali wszelki rodzaj wlasnosci. Z tego
powodu jednym z podstawowych celow Rady Plenamej bylo rozpoznanie i okreslenie tych
aktualnych wybor6w ekonomicznych (opcji, decyzji ekonomicznych - p. d.), ktore uczyni'l z
nas prawdziwych uczniow Jezusa Chrystusa, zachowuj'lc nasz'l tozsamosé braci mniejszych i
oddzielaj'lc od najbardziej oczywistych i gorsz'lcych niesprawiedliwosci dzisiejszej ekonomii
globalnej.

Propozycje Rady Plenamej s'lnast<tpuj'lce:

- surowosé zycia;
- zaangazowanie si~ w prac~;
- solidarnosé i wzajemna zaleznosé;
- zycie zakorzenione w doswiadczeniu ludu, szczeg6lnie ubogich;
- sprawiedliwe uzywanie i administrowanie dobrami i wlasnosciq;
- zaangazowanie na rzecz rozwoju "uzasadnionego" (sviluppo sostenibile) [por. Prop. 6J

Od czego zacz~e: prosie O lask~ Boz~

6. 1 Delegaci zgromadzeni na Radzie Zakonu stwierdzili, ze te wybory, przezywane ze
swiadom'l wiemosci'l, stanowi'l wartosciowe swiadectwo ewangeliczne dIa dzisiejszego
swiata:

"Powinnismy zyé i dawaé swiadectwo o naszym sposobie tycia ewangelicznego, kt6re,
chociat w slabosci, poprzez swoje wartosci prostoty, bezinteresownosci, woli slutenia,
szacunku do osoby i stworzenia, pragnie byé propozycjq bardziej ludzkiego i
prawdziwego sposobu Zycia w obliczu funkcjonujqcego systemu ekonomicznego."
(Prop. 7)

6. 2 Krytyczne wybory zawarte w Propozycjach VI RPZ maj'l moc przeksztalcié relacje i
odnowié nasze pojmowanie nasladowania (sequela). W obliczu nowego tysi'lclecia,
przygotowuj'lC si<tdo Kapituly generalnej, rozpoczynamy powazn'lrefleksj<t nad
Propozycjami VI RPZ, tak aby skorzystaé z tych dwoch historycznych okazji, ktore daj'lnam
wszystkim mozliwosé odnowy oraz "pokomie i z wiar'lpotwierdzié wartose ewangelicznego
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ub6stwa jako wartosciowej aiternatywy dIa naszych czasow a takze przyjété jako opcj~
rodzinnét ewangeliczne ub6stwo".

6. 3 W obliczu tego wyzwania mamy pokus~ z Nikodemem odpowiedzieé: "Jaktet mote si~
czlowiek narodzié, b~dqc starcem? Czyt mote powtornie wejSé do lona swej matki i narodzié
si~?" (J 3, 4). A wi~c, czy jest mozliwe zmienié si~? Posluchajmy jeszcze raz wezwania
Jezusa: "Chodi i pojdi za Mnq". Wezwanie to jednoczy nas z duchowym geniuszem
Franciszka, sklania nas do powierzenia si~ skrzydlom tej laski, ktora pozwolila mu wznosié
si~ na drodze najwytszego ubostwa. Powtarzam jego slowa: "dostojenstwo najwytszego
ub6stwa". Jest pewne okreSlenie, ktore doskonale wyraza to, co poprowadzi nas wszystkich
do nawrocenia, ktorego potrzebujemy. To bardzo proste slowo: "laska". To laska porusza
naszét wol~ i umozliwia nasze dzialania. Nie ma potrzeby czegos innego, aby refleksje, ktore
wam zaproponowalem, przyniosly owoc. Czas, aby przypomnieé rad~ sw. Bonawentury, jakét
umieszcza pod koniec swego Itinerarium: "Jesli chcesz wiedzieé, jak to si~ dzieje, pytaj
laski, a nie wiedzy, pragnienia, a nie rozumu ..." (Godzina czytan, Swi~to sw. Bonawentury).
Doktor Seraficki mowi tu o darze kontemplacji, aIe sétdz~, ze mozemy te slowa zastosowaé
rowniez do daru zycia wedlug "dostojenstwa najwytszego ubostwa".
W koncu upominam Was, abyscie zaczynali i konczyli wasze refleksje szczeq i gl~bokét
modlitwét o dar Ducha Bozego, aby otwieraé si~ na "Ducha PG11skiego wraz z Jego
uswi~cajqcym dzialaniem" (2 Reg 10,8).

Pozdrawiam po bratersku.

Br. John Corriveau
Minister generalny OFMCap.

Swi~to Stygmatow sw. Franciszka, 17 wrzesnia 1999 r.
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Pytania dIa osobistej refleksji

1. W jakich terminach rozwazam ub6stwo? Z punktu widzenia reIacji z rzeczami czy reIacji
z osobami? Jaki jest dIa mnie najwazniejszy skutek ub6stwa?

a) czyni mnie mniej przywiqzanym do rzeczy, czy
b) pomaga mi byé bardziej zjednoczonym z moimi braémi i siostrami w Chrystusie?

2. Gdy ma si~ do czynienia z wyzwaniami, jakie plynél z idea16w i z tego, co powinnismy
czynié, wazne jest dopuscié do glosu takze wlasne opinie przeciwstawne i wlasne opory. Jakie
S'l moje uczucia wobec wyzwan ub6stwa i malosci? (L~k? Niepok6j? Gniew?). Kt6re z
propozycji VI RPZ i w czym budzél m6j op6r? Czy te trudnosci przedstawiam w moim
wn~trzu Panu na modIitwie?

Pytania dIa diaIogu braterskiego

1. Opisz doswiadczenie twego zycia w Zakonie, w kt6rym wi~z pomi~dzy ub6stwem a
wsp61notél braterskél byla oczywista i wyrazna.

2. Co musi si~ dokonaé w naszej wsp6Inocie, abysmy dawaii bardziej autentyczne
swiadectwo malosci? Jakél specyficznél ofiar~ musimy podjélé, aby to wszystko zrealizowaé?

3. Czy w miejscowosci, w kt6rej zyjemy, zrozumiale jest, iz jestesmy braémi mniejszymi?
Jakajest najwi~ksza przeszkoda nie pozwaIajélca na widzenie nas takimi?
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