ORDINO NAUJIENOS IŠ LIETUVOS IR PASAULIO
Lapkričio 15-17 d. Vilniuje, mazesniųjų brolių konventualų
vienuolyne (Pirčiupių g. 3) vyks rekolekčijos OFŠ brolijų
naujokams ir ugdymo magistrams. Registračija į rekolekčijas
vyksta per ugdymo magistrus, kurių prasome savo grupes iki
lapkričio 8 d. uzregistruoti el. pastu: ofs.lietuvoje@gmail.com
(nurodant dalyvio vardą, pavardę, el. pastą ir broliją). Auka uz
rekolekčijas – 30 Ėur asmeniui (įskaičiuotas maitinimas ir 2 nakvynes).
Turint finansinių sunkumų, prasome kreiptis asmeniskai, kad tai netaptų
kliutimi dalyvauti. Preliminari programos pradzia – lapkričio 15 d., 18 val.
(uzsiregistravę dalyviai gaus issamią informačiją el. pastu).
VsĮ „Prančiskoniska pasauliečių akademija“ renka tarpukariu arba
sovietmečiu gyvenusių pasauliečių prančiskonų evangelinio gyvenimo ir
tikejimo liudijimus. Prasome kiekvieną OFŠ broliją iki gruodzio 24 d.
atsiųsti bent po 1-2 tvarkingai uzrasytus liudijimus su nuotraukomis
el. pastu: 15polia@gmail.com. Nepamirskime savo saknų ir issaugokime
Ordino istorinę atmintį!

MALDOS INTENCIJOS
Šventojo Tėvo Pranciškaus:
Kad Artimuosiuose Rytuose, kur viena salia kitos gyvuoja įvairios
religines bendruomenes, įsivyrautų dialogo ir susitaikinimo dvasia.
Pasauliečių pranciškonų ordino:
Uz CIOFŠ Prezidiumą, uz ugdymo kursą dvasiniams asistentams, uz
broliską-pastoračinį vizitą Taivano načionalineje brolijoje ir uz kapitulą
Libano načionalineje brolijoje. „Tėve mūsų..“
Uz OFŠ Regulos ir Generalinių Konstitučijų vertimo į lietuvių kalbą
redakčijos darbo grupę. Ateik, sventoji isminties Dvasia!
KONTAKTAI
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Ėl.pastas: ofs.lietuvoje@gmail.com; internete – www.ofs.lt; fb.com/ofs.lt
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba:
Načionaline ministre Virginija Mickutė OFS (8 682 18060; o_virgute_yra@yahoo.čom)
Načionalinis vičeministras diak. Nerijus Čapas OFS (8 699 13671; nerijus.čapas@gmail.čom)
Načionaline ugdymo magistre Monika Midverytė OFS (8 678 22052; monikaofs@gmail.čom)
Načionaline sekretore Nijolė Raudytė OFS (8 618 10454; nijole.raudyte@gmail.čom)
Načionaline ekonome Natalija Verbickienė OFS (8 683 51789; natalija.verbičkiene@gmail.čom)
Načionaline broliska vadove Ilona Keruckienė OFS (8 601 87818; ilonakeručkiene@gmail.čom)
Načionaline Jaupra prezidente Karolina Sutkutė (8 690 39722; sutkute.karolina@gmail.čom)
Načionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM (8 698 05526; antanasofm@gmail.čom)
Načionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv (8 601 74406; piotrstročen@tlen.pl )
Regionų ministrai:
Vilniaus regiono – Algimantas Andziulis OFS (8 614 50935; algandziulis@gmail.čom)
Kauno regiono – Marijona Sinkevičienė OFS (8 658 83586; marsinkev@gmail.čom )
Telsių regiono – Rimantas Radzevičius OFS (8 687 51325; rad.rimantas@gmail.čom)
Šiaulių-Panevezio regiono – Gražina Stravinskaitė OFS (8 612 51367; strasile@gmail.čom )
Vilkaviskio regiono – Rolandas Rudzevičius OFS (8 633 83213; rudzevičius@gmail.čom )

Pradėkime iš naujo, broliai!
Lietuvos pasauliečių prančiskonų ordino
UGDYMO MĖNRAŠTIŠ Nr. 72 (2019 m. lapkritis)
Tema: Pasauliečių pranciškonų ordinas – gyvas
ankstyvųjų pranciškonų pamokslavimo atminimas
[tęsinys, pradzia Nr. 71]
Tęsiame T. Raniero Cantalamessa OFM Cap mokymą,

sakytą 2019 m. kovo 24 d. Romoje Seraphicum vykusiame
OFS Regulos 40 metų jubiliejaus minėjime.
Jau zinome, kad Prančiskus norejo skelbti Ėvangeliją
sine glossa (be komentarų, aiskinimų, interpretačijų) –
paprastai ir visą. Pirmoji jo Regula, kurią zodziu patvirtino
Inočentas III, buvo mazdaug simtas evangelinių sakinių.
Jam patiko kalbeti paties Jezaus zodziais. Butent zodziu
„daryti atgailą“ Jezus pradejo savo pamokslavimą, jį
kartodamas kiekviename mieste ir kaime, į kurį keliavo. Ėvangelistas Morkus
sako: „Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo
Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: „Atsiverskite ir
tikėkite Evangelija!“ (Mk 1,14-15).
Vietoje siandien vartojamo lotynisko zodzio convertitevi, Neturtelis sake:
poenitemini (darykite atgailą). Prančiskus nedare nieko daugiau, tik atnaujino
Jezaus Gerosios Naujienos skelbimą. Tad noredami geriau suprasti savalaikį
Prančiskaus skelbimą turime pradeti nuo Jezaus zodzio.
Iki Jezaus atsivertimas visuomet reiske „grįzimą atgal“ (hebrajiskas zodis
„shub“ reiskia kurso apgręzimą, savo zingsnių atsekimą). Tai nusako veiksmą,
kai zmogus kazkuriuo gyvenimo etapu supranta, kad yra „salikeleje“. Tada jis
sustoja, apmąsto ir nusprendzia sugrįzti prie Įstatymo laikymosi, is naujo
įzengti į Šandorą su Dievu. Taip įvyksta tikras apsisukimas. Šiuo atveju
atsivertimas turi is esmes moralinę prasmę, nurodo į tai, ką padaryti yra
skausminga: pakeisti gyvenimo budą, nustoti daryti vienus ar kitus veiksmus.
Tokia įprasta zodzio „atsivertimas“ reiksme, kurią vartojo pranasai iki Jono
Krikstytojo ir įskaitant jį patį, tačiau Jezaus lupose sis zodis įgauna kitą
prasmę. Ne todel, kad Jam patinka keisti zodzių reiksmes, bet todel, kad su Jo
atejimu pasikeite pati situačija. „Atejo metas ir prisiartino Dievo karalyste!“
Dabar atsivertimas nebereiskia grįzimo atgal prie senosios Šandoros ir
įstatymų laikymosi. Dabar tai reiskia suolį pirmyn ir įzengimą į Karalystę,
įsikimbant į isganymą, kurį zmogus gavo dovanai, uz dyką, auksčiausio Dievo
iničiatyvos deka.
[nukelta į 2 p.]
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Pradėkime iš naujo, broliai!
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Pradėkime iš naujo, broliai!

[tęsinys, pradžia 1 p.]

Atsivertimas ir isganymas dabar susikeite vietomis.
Atsivertimas daugiau nebeina pirmas, o po jo, kaip pasekme,
nebeseka isganymas. Priesingai – isganymas yra pirmasis, o po
jo, kaip sąlyga, eina atsivertimas. Nebera taip, kaip skelbe
paskutinieji pranasai – atgailaukite ir tarp jusų ateis Karalyste,
ateis Mesijas. Vietoje to – atsiverskite, nes atejo Dievo
Karalyste, ji tarp jusų. Atsiversti reiskia priimti sprendimą,
kuris gelbsti. Apsisprendimo metas – taip jį apibudina
palyginimai apie Karalystę. „Atsiverskite ir tikekite“ nereiskia
dviejų skirtingų ir vienas po kito einančių dalykų, bet tą patį pamatinį
veiksmą – atsiversti, t.y. tiketi! Atsiverskite tikedami!
Visa tai reikalauja tikro „atsivertimo“, gilaus musų santykio su Dievu
suvokimo perkeitimo. Nuo reikalaujančio, įsakančio ir grasinančio Dievo
idejos reikia pereiti prie Dievo, kuris pilnomis rankomis ateina mums viską
atiduoti. Tai atsivertimas nuo „įstatymo“ prie „malones“. Tai zinia, kad esame
nuteisinti dovanai per tikejimą. Žinia, kuri buvo tokia brangi sv. Pauliui.
Kiekviena religija ar religijos filosofija aiskina, ką zmogui daryti, kad
issigelbetų pats – nuo asketinių praktikų iki intelektinių spekuliačijų,
pirmiausia pradedamos nuo pareigų. Kriksčionybe visų pirma nesako
zmonems, ką jie turi padaryti, kad issigelbetų, bet pasakoja, ką Dievas padare
Kristuje, kad juos isgelbetų. Kriksčionybeje taip pat yra pareigų ir įsakymų,
kurių „pirmasis ir visų didziausias“ yra myleti Dievą visomis jegomis, o savo
artimą kaip save patį. Tai tikra tiesa, bet įsakymai ir pareigos kriksčionybeje
uzima antrą, o ne pirmą vietą. Virs visko yra dovanojimo planas.
Kriksčionybe yra malones religija!
Nezinau ir nemanau, kad Prančiskus taip galvojo. Jo laikais taip labai
nereikejo patvirtinti sios tikejimo ir darbų hierarčhijos. Tikejimas buvo
dovanai duotas faktas: zmones gyveno kriksčioniskoje visuomeneje, kuri
buvo prisotinta tikejimo, nepaisant visų neatitikimų praktiniame gyvenime.
Taigi zmonems pamokslauti reikejo apie tikejimo pasekmes. Šiandienine
visuomene nebera societas christiana, mes gyvename tam tikra prasme postkriksčioniskoje visuomeneje, todel turime sugrįzti prie hierarčhijos, kurios
laikesi apastalai, atstatymo.
Apastalų Baznyčioje buvo aiskus skirtumas tarp kerygmos (skelbimo) ir
didachės (dvylikos apastalų mokymo), t. y. tarp tikejimo Kristaus velykiniu
slepiniu skelbimo ir moralinių mokymų apie vengtinas ydas bei siektinas
dorybes, kurių svarbiausioji yra meile. Šv. Paulius turejo labai aiskų
įsitikinimą, kad tikejimas suzydi ne per moralinius mokymus, bet per
kerygmą – Kristaus mirties ir prisikelimo skelbimą. „Jeigu lūpomis išpažinsi
Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi
išgelbėtas“ (Rom 10, 9).

Paklusdamas savo laikmečio kanonams ir aiskioms popieziaus
rekomendačijoms, Prančiskus savo Reguloje nurode, kad brolių pamokslavimo
turinys turi buti apie „ydas ir dorybes, kančią ir garbę“. Bet net jei evangeline
zodzių „atsiverskite ir tikekite“ reiksme nebuvo uzrasyta Prančiskaus rasikliu, ji
buvo jo sirdyje. Visa jo asmenybe garsiai skelbe paslepto lobio ir brangaus perlo
atradimo dziaugsmą. Jis pardave visą savo nuosavybę ne todel, kad atrastų
pasleptą lobį, bet todel, jį rado. Net ir jam dovana buvo pirmesne uz pareigas.
Prančiskui nereikejo zodziais skelbti Velykų slepinio (Kristaus kryziaus ir
prisikelimo), kadangi jis pats tapo gyvu sio slepinio paveikslu. Jis pamokslavo
savo gyvenimu.
Mes, prančiskonai, siandien esame pasaukti paaiskinti tai, kas Prančiskuje
liko neisreiksta ar nepasakyta. Škelbti tai, ką Prančiskus patyre, o ne vien tai, ką
jis parase. Visomis savo jegomis jis trosko vienintelio dalyko – gyventi
Ėvangelija ir ją skelbti. Imituoti Prančiskų sioje srityje, kuri buvo jo viso
gyvenimo troskimas, reiskia neapsiriboti nuolatiniu pamokslavimu, „ydų ir
dorybių, kančios ir garbes“ skelbimu, moralizuojančiais mokymais, kad
nesumenkintume kriksčionybes iki etines doktrinos. Tai reiskia skelbti Jėzų
Kristų ir Tą nukryžiuotą su Prančiskaus dziaugsmu ir entuziazmu.
Popieziaus
Prančiskaus
apastaliskasis
paraginimas
„Ėvangelii
Gaudium“ (Ėvangelijos dziaugsmas) yra permirkęs sia prančiskoniska dvasia.
Paraginimas prasideda zodziais: „Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir
gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų“. Kas geriau įkunijo sių zodzių tiesą negu
Prančiskus is Asyziaus?
[Tęsinys kitame mėnraštyje]

Klausimai apmąstymui:
1. Padiskutuokite, kuo skiriasi „atsivertimo“ samprata iki Jezaus ir po Jo.
2. Kaip suprantu atsivertimą nuo „įstatymo“ prie „malones“? Kokia mano
kasdienos nuostata – gelbetis pačiam ar leisti Kristui mane isgelbeti?
3. Šu kokiais issukiais susiduriame skelbdami Ėvangeliją siandienineje postkriksčioniskoje visuomeneje?
4. Koks skirtumas tarp Kristaus mirties ir prisikelimo skelbimo bei
moralinių mokymų? Kuris pamokslavimo budas suzadina tikejimą ir atnesa
Ėvangelijos dziaugsmą?
5. Pasidalinkite su broliais ir sesemis liudijimais – kas ir kokiu budu jums
paskelbe Ėvangeliją.
Šventasis Raštas ir Pranciškoniškieji šaltiniai:
OFŠ Regula 7 str., Generalines Konstitučijos 8.2, 13 str.
Užduotis:
Jei dar neperskaitete, butinai perskaitykite ir kartu su brolija aptarkite
Šventojo Tevo Prančiskaus apastaliskąjį paraginimą ĖVANGĖLII GAUDIUM apie
Ėvangelijos skelbimą siandieniame pasaulyje. Študijuokite ir įgyvendinkite sį
dokumentą!
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