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Frančiškov odnos do Boga
Povzetek: Članek predstavi odnos svetega Frančiška Asiškega do Boga. Gre za temeljno dimenzijo, na kateri temeljijo vsi ostali odnosi (odnos do Cerkve, bratstva in
stvarstva). Frančišek sicer ni niti pisal o pokorščini niti ni sistematično oblikoval pedagoškega modela za vzgojo v pokorščini, toda ob temeljiti analizi njegovega odnosa
do Boga odkrivamo, da gre za popolno predanost in zaupanje v Njegovo previdnost.
Frančišek je oblikoval poseben odnos do Boga kot Očeta, iz katerega izpelje tudi odnos
do njegovega sina Jezusa Kristusa. Po osebnem »srečanju« živega Boga je popolnoma
spremenil svoje življenje. Njegovo ljubezen do Najvišjega izžarevajo vse njegove molitve. Zaradi prepojenosti z Bogom je Jezusa Kristusa doživljal na različne načine (z
različnimi obrazi). V njegovih Spisih tako najdemo izraze, kot so: Kristus služabnik,
ki umiva noge, trpeči služabnik, ubog in romarski Kristus, Kristus črv, Kristus jagnje,
Kristus dobri pastir itd. Ko Frančišek govori o Kristusu, uporablja tiste pridevke, ki
predstavljajo njegovo osebno videnje Kristusa, Boga.
Ključne besede: sveti Frančišek Asiški, molitev, Bog, Jezus Kristus, kristocentričnost, bratstvo, pokorščina.
Abstract: Saint Francis’ Relation to God
The paper deals with the relation of St Francis of Assisi to God. This is a fundamental dimension and all other relations (relation to the Church, to the brotherhood, to
creation) are based on it. St Francis neither wrote about obedience nor systematically
provided a model for education about obedience, but a thorough analysis of his relation to God shows it as a complete self-abandonment and trust in His providence. St
Francis built a special relationship to God as Father, wherefrom he also derived his
relation to His Son Jesus Christ. After »meeting« the living God he completely changed his life. His love for the Most High radiates from all his prayers. Due to his being
imbued with God, St Francis experienced Jesus Christ in different ways (with various
countenances). Thus, in his writings the following expressions can be found: Christ
as the servant washing the feet, suffering servant, Christ as poor pilgrim, Christ as
worm, Christ as lamb, Christ as good shepherd etc. When St Francis speaks about Jesus
Christ, he uses the attributes that represent his personal view of Christ, God.
Key words: St Francis of Assisi, prayer, God, Jesus Christ, christocentricity, brotherhood, obedience.

O Frančišku Asiškem kot bratu z redovno zaobljubo pokorščine
ni veliko napisanega, čeprav analiza življenjepisov in Spisov svetega
Frančiška Asiškega jasno izrazi pomen pokorščine (S. Lopez, s. v.
»Obbedienza«, v: Dizionario Francescano)1 kot temeljne eksistencialne dimenzije, znotraj katere je svetnik realiziral svoje svetništvo.
1

(1.) Punto di partenza: la sequela di Cristo, (2.) Vivere in obbedienza, (3.) Obbedienza a tutte le creature, (4.) Obbedienza alla vita del Vangelo nella Fraternità
minore.
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Frančiškovo pokorščino lahko opredelimo v odnosu do Boga, Cerkve,
bratstva in stvarstva,2 pri čemer je prvi in najpomembnejši gradnik
zagotovo odnos do Boga. Srečanje z živim Bogom, osebni odnos z
Jezusom Kristusom in hoja za njim ter »praktična« naravnanost njegove vere so namreč temelj vseh njegovih odnosov, njegovega pojmovanja pokorščine in z njo povezane avtoritete. Omenjena spoznanja lahko pomagajo vzgojiteljem v Frančiškovih redovnih ustanovah
pri oblikovanju pedagoškega modela, s katerim bi mladim v sodobnem svetu približali redovno zaobljubo pokorščine.
Frančišek je imel do Boga, na katerega se je vedno obračal kot na
Očeta, svojevrsten odnos (A. Pompei, s.v. »Dio«, v: Dizionario
Francescano),3 ki mora voditi tudi naše razumevanje Frančiškovega
bratstva, saj le-to izhaja prav iz njegovega pojmovanja sinovstva.

1 Bog Oče
Čeprav gre pri Frančišku za kristocentrično duhovnost, moramo
za pravilno razumevanje izhajati od Boga Očeta. Šele v povezanosti
Očeta s Sinom bomo namreč mogli prav razumeti Frančiškov odnos
do bratov.
1.1 Frančiškovo življenje pred spreobrnjenjem in odkritje Božjega
očetovstva
O Frančiškovem življenju pred spreobrnjenjem so pisali že prvi
življenjepisci: Tomaž Čelanski, sv. Bonaventura in drugi. Tomaž Čelanski je v svoji knjigi Vita S. Francisci (Vita prima) zapisal, da je bila
Frančiškova mladost najverjetneje podobna življenju ostalih mladih
kristjanov takratnega časa. Pravi, da ni bil ne boljši ne slabši od drugih. Živel je v okolju, ki je bilo močno krščansko. Pripadnost Cerkvi
je bila velikega pomena. Tudi Frančišek je (tako kot njegovi sodobniki) živel svojo vero, obhajal cerkvene praznike, izpovedoval vero Cerkve in sprejemal ter izpolnjeval moralne in socialne zahteve. Tako
kot ostali kristjani je tudi Frančišek v življenju in molitvah klical Boga,
svojega Očeta, ne da bi čutil kakšno posebno navezanost na tega Očeta. Gre za povezanost z Očetom na bolj kolektivni način, povezanost
cerkvenega občestva z Bogom, ki je daleč in blizu, ki ni zahteven in
2

Te štiri dimenzije so predstavljene v strokovnih člankih, zbranih v knjigi
Maria Vimercati in P. Emiliano Branca, La spiritualità di Francesco d'Assisi
(1993). Gre za spoštovanje in podredljivost Gospodu Jezusu (S. Lopez, s. v.
»Obbedienza«, v: Dizionario Francescano).

3

(1.) La via francescana verso Dio, (2.) Il Sommo Bene e la vita francescana, (3.)
Fede e devozione trinitaria.
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od Frančiška ne zahteva nič posebnega. Frančišek je tako kot ljudje
v vseh časih hrepenel po sreči in blagostanju. Želel je ugajati Bogu
Očetu, prepričan, da On vodi svet k dobremu. Ob težavah, neuspehih, dvomih se je spraševal o ljubezni tega Očeta. Takšno je bilo verjetno Frančiškovo razmišljanje pred spreobrnjenjem (Mathieu
1993).
Frančišek je ob spreobrnjenju (J. G. Bougerol, s. v. »Conversione«,
v: Dizionario Francescano)4 začel Boga prepoznavati kot Očeta, kot
tistega, v katerem je mogoče živeti sinovsko ljubezen. Do te stopnje
ljubezni pa ni moč priti brez notranjega očiščenja, brez resničnega
spreobrnjenja. Frančišek se je odpovedal viteški slavi, bogastvu in
zemeljski, minljivi sreči. S tem pa se mu je odpiral nov svet, nov odnos »Božje odvisnosti«. Bogu je zaupal vse svoje življenje in svojo prihodnost; ne samo zaupal, dal se je na razpolago, ponudil se je kot
orodje. Do tega spoznanja je prišel v dolgih urah molitve, razmišljanja, odmaknjenosti od ljudi, meditaciji. Frančišek je zelo dobro poznal svojega očeta Petra Bernardoneja, njegovo trgovino in njegove
ambicije. Poznal pa je tudi njegova pričakovanja. Vedel je, da oče računa nanj in v njem vidi tistega, ki bo prevzel in nadaljeval njegovo
uspešno delo. Toda Frančišek je tedaj naredil nepričakovan obrat.
Odpovedal se je eni poslušnosti, da bi lahko v polnosti prisluhnil
drugi, ki je višja, popolnejša. Svobodno se je izročil v roke svojemu
nebeškemu Očetu. Dogodek pred asiškim škofom Gvidom je gotovo
predstavljal eno izmed prelomnic Frančiškovega življenja. V osnovi
je šlo za reševanje časnih zemeljskih zadev (pravice do dedovanja),
toda Frančišek je izkoristil to priložnost, da je razodel svoj »življenjski
program«. M. Bodo v svoji knjigi Frančišek – pot in sanje opiše dogodek z besedami: »Frančišek si je mirno slekel obleko, in ko jo je
spoštljivo položil k očetovim nogam, je dejal z močnim glasom: ›Petra
Bernardoneja sem imenoval svojega očeta. Zdaj bom rekel: Oče naš,
ki si v nebesih, in ne Peter Bernardone.‹« (Bodo 2003, 31).5
To temeljno odkritje, da je Bog njegov Oče, je Frančiška pripeljalo do
izkustva svobode Božjih otrok. Nič več ni čutil potrebe, da bi ga svet potrjeval v njegovih stremljenjih in prizadevanjih. Prav tako ni nič več čutil
potrebe po zemeljskem bogastvu, po kopičenju denarja in utrjevanju
družbenega položaja. Svobodno se je prepuščal vodstvu Svetega Duha,
ki ga je vodil po novih, neprehojenih poteh. Zapustil je družino, mesto
in se izročil nebeškemu Očetu. Zaživel je svobodo, ki je prej ni poznal.
4
(1.) Il significato di »conversione«, (2.) I segni della conversione di Francesco,
(3.) Interpretazione dei segni, (4.) L'incontro con i lebbrosi, (5.) La decisione, (6.)
Il Crocifisso di San Damiano, (7.) La trasformazione totale, (8.) La fuga dal mondo,
(9.) La nuova fraternità.
5

Glej tudi Legenda treh tovarišev 6, 20 (v: Saint François d'Assise. 20).
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V stvarstvu je slavil njegovega Stvarnika, Boga Očeta, ki je bil tako
radodaren in je ustvaril vse za dobro svojih otrok. Frančišek se je čutil
kot sin Kralja, ne da bi kaj posedoval. Veselil se je vseh darov, ki jih je
Oče ustvaril. Očetova veličina, radodarnost in svoboda odsevajo v vsem
ustvarjenem. Frančišek jih je molil, kot je sam zapisal v Razlagi očenaša, z besedami: »Ti prebivaš v njih in jih napolnjuješ z blaženostjo, kajti ti, Gospod, si najvišje dobro, večno dobro, iz katerega vse dobro izhaja, brez katerega nič dobrega ne obstaja« (FOče 2) (Mathieu 1993).
1.2 Frančiškova molitev in spoštovanje Boga
Pri Frančišku je Bog vedno imenovan. Zanj Bog ni niti neka božanska abstrakcija niti anonimna trojica. Frančišek v svojih molitvah
Boga vedno imenuje z Božjimi imeni: Oče, Sin ali Sveti Duh. Trinitarična teologija, ki jo je razvijala Frančiškova šola, se je vedno srečevala z vero v trojstvo, izhajajoč iz osebe, s katero lahko vsakdo vstopi v
osebni odnos.
Frančiškove molitve (E. Mariani, s. v. »Preghiera«, v: Dizionario
Francescano)6 nam kažejo njegovo ljubezen do Očeta, ki je svet, dober
in velik. Frančišek je bil prevzet predvsem zaradi Božje veličine in transcendence. V Sončni pesmi7 (FSp) je sam zapisal: »Tebi, najvišjemu,
edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati« (FSp 2). Pred Njegovim obličjem se mora molčati; potrebno je ustvariti tišino, da bi slišali, začutili vse tiste vzdevke, ki izražajo njegovo veličino in popolnost.
Frančiškove molitve so ravno zaradi te zavesti velikokrat zapisane v
litanijski obliki, da bi s tem poudaril, podčrtal Očetovo veličino:
Ti si svet, Gospod Bog,
Ti edini, ki delaš čudeže.
Ti si močan.
Ti si velik.
Ti si najvišji.
Ti si vsemogočni kralj,
ti, sveti Oče,
kralj nebes in zemlje (FhBn 1–2).
Na eni strani Frančišek poveličuje Očetovo veličino, njegovo skrivnostnost in slavo, na drugi strani pa opeva njegovo usmiljenje, krotkost, blagost; govori o Očetu, ki je blizu ponižnim in majhnim, ki je
dobrohoten do vsega stvarstva.
6

(1.) Contenuti, (2.) Modalità, (3.) Esemplarità.

7

Imenovana tudi Hvalnica stvarstva.
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Ti si naše upanje.
Ti si naša vera.
Ti si naša ljubezen.
Ti si vsa naša sladkost.
Ti si naše večno življenje,
veliki in čudoviti Gospod,
vsemogočni Bog,
usmiljeni Odrešenik! Amen (FhBn 6).
Bog se nam je dal prepoznati kot Oče po razodetju svojega lastnega Sina Jezusa Kristusa, ki ga Frančišek pogosto imenuje: »ljubljeni
Očetov Sin«, »Gospod vsega stvarstva«, »Bog in Sin Božji«. To so izrazi,
ki izražajo Kristusovo slavo, ki je istočasno tudi Očetova. Večna Očetova beseda in učlovečena Beseda, ki je Kristus, nam razodevata Očeta, ki je začetek vsega dobrega, začetnik stvarstva in odrešenja. Frančišek se je zavedal pomembnosti teh dveh Besed (začetka stvarstva
in začetka odrešenja), o katerih je pisal v Nepotrjenem vodilu (FNPVod), ki govori tako o stvarstvu kakor tudi o zgodovini odrešenja.8
Frančiškovska šola je podedovala to Frančiškovo pojmovanje Očetovega dela. Frančišek je znal moliti Stvarnika po njegovem stvarstvu;
v stvarstvu je odkrival duh Stvarnika (Mathieu 1993).
1.3 Bratstvo Božjih otrok
Frančišek je od tistega trenutka, ko je v Kristusu prepoznal Božjega Sina, Sina, ki je Očetov ljubljenec, začel na nov način razumevati
zasnovo vesoljnega bratstva (A. Boni, s. v. »Fraternità«, v: Dizionario
Francescano),9 ki se zbira okrog Božjega Sina. Jezusov Oče je tudi
8

»Vsemogočni, najsvetejši, najvišji in najvzvišenejši Bog, sveti in pravični Oče, Gospod,
ti Kralj nebes in zemlje, zahvaljujemo se ti zaradi tebe samega, ker si po svoji sveti volji in
po svojem edinem Sinu, s Svetim Duhom ustvaril vse, kar je duhovnega in telesnega, nas
pa naredil po svoji podobi in sličnosti ter nas postavil v raj; in mi smo padli po svoji
krivdi. Zahvaljujemo se ti, ker si nas po svojem Sinu ustvaril in po svoji sveti ›ljubezni, s
katero si nas ljubil‹ (Jn 17,26), dal, da se je sam pravi Bog in pravi človek rodil iz slavne
in preblažene ter svete vedno device Marije; in si hotel nas, jetnike, odkupiti z njegovim
križem, krvjo in smrtjo. In zahvaljujemo se ti, ker bo tvoj Sin spet prišel v slavi svojega
veličastva, da bo poslal v večni ogenj preklete, ki se niso spokorili in te niso spoznali; tistim
pa, ki so te spoznali in molili ter ti v spokornosti služili, bo rekel: ›Pridite, blagoslovljeni
mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta‹ (Mt 25,34).
Ker pa mi ubogi grešniki, nismo vredni, da te imenujemo, zato ponižno prosimo, naj se
ti tvoj ljubljeni Sin, naš Gospod Jezus Kristus, ›nad katerim imaš veselje‹ (Mt 11,5), zahvaljuje skupaj s Tolažnikom Svetim Duhom za vse, kakor je tebi in njemu všeč. On, po katerem si nam storil tako velike reči, ti vedno zadostuje v vsem. Aleluja« (FNPVod 1–5).
9

(1.) Contenuti e valori della fraternità umana e cristiana, (2.) Contenuti e valori della fraternità francescana, (3.) Dinamismo e struttura della »fraternità« francescana.
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naš Oče, Oče vsega človeštva, Oče vsega stvarstva. Naziv »brat«, ki ga
dajemo Božjemu Sinu zaradi njegovega učlovečenja, odslej Frančišek
daje vsakemu bitju, ki izhaja iz Božjih rok, posebej pa tistim, ki jih Sin
vabi k spoznanju, da so posinovljeni. Vesoljno bratstvo izraža torej
skupni izvor. Ob vsem tem vidimo, da pri Frančišku ne gre za neko
intelektualno, ampak za duhovno-mistično in tudi čustveno odkrivanje in razodevanje vere. Frančišek v človeku vedno bolj odkriva Božjo ljubezen, ki je odsev večne ljubezni. Tako začne razumevati čudovita razmerja med vsakim bitjem in Očetom, med vsakim bitjem in
Kristusom, z vsakim človekom. In iz te kontemplacije privre njegova
hvalnica, vse njegovo občudovanje in veselje. Ravno ta bratski čut za
vsakega človeka ustvarja v njem globoko spoštovanje do vsakega posameznika, spoštovanje do vsake življenjske zgodbe, pa četudi je ta
polna slabosti in grešnosti. Frančiškovo srce je polno usmiljenja do
grešnikov, ki ga spominjajo na Kristusovo odrešenjsko ljubezen.

2 Sveti Frančišek pred Jezusom Kristusom
Kristusova skrivnost je tako bogata, da jo lahko vsaka generacija,
vsaka kultura in vsak vernik odkriva, doživlja in živi na svojstven način. O pomenu in mestu Kristusa v Frančiškovem življenju in mislih
(Hubaut 1993) govori knjiga Le Crist dans la pensée de saint François d'Assise d'après ses ècrits, ki jo je napisal Norbert Nguyen-vanKhanh (Khanh 1989). V njej so predstavljene različne Kristusove
podobe, izhodišče vseh pa je osebno srečanje in druženje s Kristusom (Hubaut 1993). Pri Frančišku se vsaka stvar začne v hoji za
Kristusom,10 s poslušanjem in izpolnjevanjem evangelija (S. Lopez, s.
v. »Obbedienza«, v: Dizionario Francescano).
2.1 Kristus z mnogimi obrazi
Frančišek je imel izvirno podobo Jezusa Kristusa (A. Pompei, s. v.
»Gesù Cristo«, v Dizionario Francescano).11 V temelju njegove duhov10
Vodilo in življenje teh bratov je v tem, da živijo v pokorščini, čistosti in brez lastnine in da se držijo nauka ter stopinj našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki pravi: »Če
hočeš biti popoln, pojdi in prodaj vse, kar imaš, ter daj ubogim in imel boš zaklad v
nebesih; potem pridi in hodi za menoj« in »Če kdo hoče priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj«; pa tudi: »Če kdo pride k meni in
ne sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega pa
tudi svojega življenja, ne more biti moj učenec« ter še: »Vsak, kdor bo zapustil hišo
ali brate ali sestre ali očeta ali mater ali ženo ali otroke ali njive zaradi mene, bo
prejel stokratno in dobil v delež večno življenje« (FNPVod 1,1–6).
11

(1.) La cristologia di Francesco come cristologia della »sequela« di Cristo, (2.) Il
verbo incarnato salvezza universale, (3.) Cristo vita nostra.
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nosti in njegovega življenjskega apostolskega načrta obstaja posebno
pojmovanje Kristusove osebnosti. Pri Frančišku ne gre za kako »svojeglavo« pojmovanje Kristusove osebe. Da bi razumeli njegov pogled
na Kristusov obraz, moramo vsaj malo poznati kristologijo takratnega časa. Tudi Frančišek je tako kot vsak izmed nas dedič določene
zgodovinske dediščine.
Da bi bolje razumeli izvirnost njegovega približevanja Kristusu v
časovnem kontekstu, je dobro, da na kratko pogledamo predstave,
ki so bile žive v takratnem času (visokem srednjem veku). Romanske
cerkve so zgovorne priče, ki nam omogočajo razumeti, »brati« Kristusove podobe v tedanjem času. Sveto pismo je bilo pogosto kakor
vklesano v kamen, ki je bil znamenje vere. Vsi ti spomeniki izražajo
Kristusovo podobo, podobo vsemogočnega Boga, Kralja slave, ki sedi
na veličastnem prestolu in kateremu vse stvarstvo izkazuje vso čast.
Ta Kristus navdihuje vernike z občutkom strahu. Kristus postaja nekdo, ki mu je potrebno v strahu služiti. Res pa je, da v tem obdobju ne
moremo govoriti o kaki novi kristologiji, kajti ob zmotah,12 ki so nastajale pred tem, se je že izoblikovala zdrava podoba Kristusa. Pojmovanje Kristusa se je na koncilih in v liturgiji oblikovalo vse od 5. stoletja dalje. V tem obdobju se pojavi Kristus kot Srednik, nedostopni
Bog, Pantokrator. Zaradi takšnega gledanja je rahlo zbledela Kristusova človeška podoba. Pozneje, v času srednjeveških družbeno-političnih struktur, se Bog pojavi kot veliki vladar, Kristus pa kot glava.
Tako je ta predstava še povečala moč podobe nedostopnega Boga,
Pantokratorja. Izraz »naš Gospod« označuje poseben pomen. »Kristus
Gospod« včasih označuje Kralja vojske; kristjani so tisti, ki so borijo
pod banderom tega velikega Kralja. Papeži so uporabili to razlago še
posebej v časih, ko so ljudi prepričevali in navduševali za križarske
vojne, za obrambo vladarjev in kraljev.
Sv. Bernard in cistercijanska šola sta začela z novo pobožnostjo do
»človeškega« Kristusa. O človečnosti Odrešenika, ki je umrl na križu,
o njegovi ponižnosti, čutenju, veselju in trpljenju so sicer govorili že
daljni predhodniki, kot je Origen, pa tudi bližnji, kot so sv. Gregor
Veliki, sv. Anzelm, sv. Peter Damiani. Gre za jezik, ki izraža nežnost
in tenkočutnost. In če pogledamo obdobje Frančiška in takratno pojmovanje Jezusa Kristusa, lahko rečemo, da ga je nagovorila »ljudska«
12

Arianizem je ena izmed zmot prvih krščanskih stoletij. Oznanjati ga je začel aleksandrijski duhovnik Arij (okrog 315), po katerem je dobil tudi ime. Arianizem zanika Kristusovo pravo božanstvo. Beseda (Logos), ki ni večna in ni pravi Božji Sin,
naj bi bila le neko vmesno bitje med Bogom in svetom. V Kristusu naj bi prevzela
mesto človeške duše. Arianizem je bil obsojen na 1. vesoljnem cerkvenem zboru v
Niceji (325). Njegov vpliv je kljub temu ostal živ še v poznejšem času, vendar se ni
ohranila nobena cerkvena skupnost, ki bi zagovarjala ta nauk (Ekumenski leksikon,
1. izd., s. v. »arianizem«).
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podoba Boga človeka, Jezusa kot človeka, ki razodeva Očetovo ljubezen.
Študij Frančiškovih spisov odseva ti dve dimenziji: Kristus Gospod
in skrivnost Kristusa človeka. V tem kontekstu lahko rečemo, da Frančišek ni odkril nič novega. Njegov delež je v poglobitvi in uravnoteženosti kristološke podobe, ki ni bila v praksi nikoli realizirana. Frančišek je sprejel živo Osebo, ki je postopoma prodrla v vse dimenzije
njegovega življenja. Ta združitev s Kristusom ga je pripeljala v življenje s Kristusom, lahko bi rekli do umetnosti »živeti Kristusa«. V popolnem soglasju s časom, v katerem je živel, je utelesil hojo za Kristusom. Njegov način življenja v Kristusu je ostal dinamičen – živa pot
in ne suhoparno, golo izpolnjevanje nekih navodil, napotkov in zunanjega posnemanja (Hubaut 1993).
2.2 Odkritje Kristusovega obličja
Frančišek je na svoji poti zrelosti in duhovnega dozorevanja postopoma odkrival tudi Kristusov pravi obraz. Vedno bolj jasno se mu
je kazal obraz, ki je bil kontrastno bogat, poln očarljivosti, mikavnosti
in hkratne osupljivosti. Ob tem lahko rečemo, da pri Frančišku že v
teku njegovega dolgotrajnega spreobrnjenja najdemo znamenja, ki
kažejo na vrata, skozi katera bo v popolnosti stopil v velikonočnem
bogoslužju in se tako pridružil Kristusu.
V življenju Frančiška velja za enega najpomembnejših naslednji
dogodek.13 Frančišek je veliko pešačil po Assisiju in njegovi okolici.
Nekega dne je po nekem notranjem nagibu vstopil v staro, razpadajočo cerkvico sv. Damijana, da bi preživel nekaj trenutkov v zbranosti.
Cerkvica je bila res razpadajoča: ostanki porušenih zidov, plevel med
kamenjem, luknje v zidovih, v apsidi pa pozabljen, zanemarjen križ,
ki je spominjal bolj na vzhodno ikono kot pa na okrvavljenega Kristusa, kot ga je upodabljal zahodni krščanski svet. Razširjene roke,
velike oči, ki preiskujejo srce z veliko, nebogljeno, dobro in koprnečo željo. Njegovo obličje je eno samo nemo vprašanje. Frančišek je
pokleknil pred to razpelo pred oltarjem in mrmral naslednjo molitev:
13

Kakor koli, zgodilo se je tole. Zgodba se v zelo veliki meri vrti okrog ruševin
cerkve sv. Damijana, starega asiškega svetišča, ki je bilo očitno zanemarjeno in je
razpadalo. Tukaj je imel Frančišek navado moliti pred razpelom med temnimi in
brezciljnimi dnevi prehoda, ki so sledili tragičnemu polomu vseh njegovih vojaških stremljenj, verjetno bridkih zaradi izgube družbenega ugleda, kar je bilo
strašno za njegovega občutljivega duha. Ko je tako molil, je slišal glas, ki mu je
rekel: ›Frančišek, mar ne vidiš, da je moja hiša v ruševinah? Pojdi in mi jo obnovi.‹«
(Chesterton, 54).
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»O vzvišeni in veličastni Bog,
razsvetli temine mojega srca.
Daj mi pravo vero, trdno upanje
in popolno ljubezen,
razumnost in spoznanje,
o Gospod,
da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. Amen« (FmK).
Molitev odseva vse, kar lahko najdemo v ostalih Frančiškovih spisih: globoko vero in globoko zakoreninjenost vsega njegovega bivanja
v tej veri. Križani ni simbol poloma, ki bi ga bilo potrebno objokovati, ampak obličje Najvišjega in živega, slavnega Boga.
Frančišek se tedaj ni prvič ustavil in zazrl v kakšen križ. Toda tega
dne je, napolnjen s Svetim Duhom, gledal z očmi srca resnično človeško obličje – obličje, napolnjeno s preprosto lepoto. V trenutku je
Frančišek razumel, da gre za Božje obličje, Boga, ki je privzel človeška
usta, da bi spregovoril kot človek človeku. Tišina tega križanega Človeka postaja Beseda, ki boli, ki pretresa. Bog pove vse s svojo tišino.
Gre za odločujočo Frančiškovo izkušnjo, v kateri je prišel do jasnega
spoznanja, da je Bog križana Ljubezen.
Frančišek se ni več ločil od tega slavnega križa; ni več ločil smrti
od življenja. Kristus, včeraj križani, je danes živ in v slavi. Vse njegovo
življenje se je odvijalo pod tem dvojnim vidikom: Jezus Odrešenik in
Jezus Gospod. V svoje osebne molitve je tako pogosto vključeval liturgično antifono praznika povišanja svetega Križa: »Gospod mi je
dal tako vero v cerkvah, da sem takole preprosto molil in govoril:
›Molimo te, Gospod Jezus Kristus, tukaj in v vseh tvojih cerkvah, ki
so po vsem svetu; in te hvalimo, ker si s svojim svetim križem svet
odrešil‹« (FOp 4–5). Frančišek je dodal »Gospod« in »po vsem svetu«,
s čimer je jasno izrazil obširnost in uravnovešenost svoje vere. Vsa
apostolska Frančiškova pot in tudi pot njegovih bratov se odvija v
senci te nove Kristusove navzočnosti: navzočnosti Gospoda in Odrešenika, ki vlada vsemu svetu (Hubaut 1993).
2.3 Kristus v Frančiškovih spisih – Kristus je »Gospod in Bog«
Frančišek nikoli ne kliče Kristusa z imenom Jezus ali Jezus Kristus
ali samo Kristus, temveč se vedno nanj obrača z »Gospod Jezus (Kristus)« ali »naš Gospod Jezus Kristus« (Hubaut 1993, 34–42). To sta
tudi najbolj pogostna vzklika. Razodevata živo zavest Kristusovega
Božjega gospostva in univerzalnosti.
Beseda Bog (Deus) Frančišku večkrat predstavlja trinitaričnega
Boga ali Boga Očeta (Khanh 1989, 57–68). Na mnogih krajih pa misli
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s tem izrazom samo Kristusa: »Gospod Bog se nam daje kot svojim
sinovom« (FPRe 11). Evharistični kontekst kaže na Kristusa: »In vse
stvari, kar jih je pod nebom, po svoji naravi služijo Stvarniku, ga spoznavajo in se mu pokoravajo bolje od tebe. Tudi ga niso križali hudobni duhovi, temveč si ga križal ti, skupaj z njimi, in ga še naprej
križaš, ko se naslajaš v razuzdanostih in grehih. S čim se torej moreš
ponašati? Kristus Stvarnik!« Za Frančiška je Kristus človek in Bog, zato
nikoli ne ločuje človeškosti od božanskosti. Frančišek ima vedno pred
očmi živo osebo, Boga človeka, v katerem in s katerim Oče in Sveti
Duh delujeta skupaj. Ob tem lahko omenimo, da ni Frančiškova kristologija nikoli ločena od trinitarične skrivnosti. Zanj je skrivnost
odrešenja delo trinitarične ljubezni: »Vsemogočni, najsvetejši, najvišji in najvzvišenejši Bog, sveti in pravični Oče, Gospod, ti Kralj nebes
in zemlje, zahvaljujemo se ti zaradi tebe samega, ker si po svoji sveti
volji in po svojem edinem Sinu s Svetim Duhom ustvaril vse, kar je
duhovnega in telesnega, nas pa naredil po svoji podobi in sličnosti
ter nas postavil v raj« (FNPVod 23,1). Zanj je živa Trojica Stvarnik in
Odrešenik. Gre za trajno stvarjenje in odreševanje. Vsaka Božja oseba
dela za odrešenje človeka in človeštva. Na drugi strani pa o evharističnem Kristusu piše: »Čeprav se namreč zdi, da je Gospod Jezus na
različnih krajih, ostane vendar nedeljiv in ne pozna nobenega okrnjenja, temveč kot eden deluje povsod, kakor je njemu všeč, z Bogom
Očetom in Svetim Duhom na veke vekov. Amen« (FPRe 33).
Frančišek je pokazal, da je imel živo zavest Kristusovega božanstva
in božanstva Očeta ter Svetega Duha. V njegovih Spisih je nemogoče
pomešati tega transcendentnega Kristusa in Sodnika s katerim koli
velikim prerokom ali reformatorjem. Je Bog in Gospod! »In tolikšno
čast dajajte Gospodu sredi vam zaupanega ljudstva, da boste vsak večer po glasniku ali po drugem znamenju oznanili, naj vse ljudstvo
hvali in se zahvaljuje vsemogočnemu Gospodu Bogu. Če tega ne boste storili, vedite, da boste morali ›na sodni dan dajati odgovor‹ pred
vašim Gospodom Bogom Jezusom Kristusom« (FPVod 7–8; prim. FNPVod 23,7–8). Ta pogled Frančiška spodbuja k molitveni drži pred
slavo in svetostjo Kristusa Boga, »ki ne bo več umrl, ampak bo večno
živel in je poveličan« (FPRe 22). To navzočnost je prav posebej čutil
pred Najsvetejšim. Frančišek opisuje češčenje Najsvetejšega v svetem
strahu in s priklonom do dna: »[B]rat Frančišek, malovreden in slaboten človek, vaš mali služabnik, pozdrav v Njem, ki nas je odrešil in
opral s svojo dragoceno krvjo. Ko slišite Njegovo ime, ga molite in se
mu v svetem strahu in s spoštovanjem priklonite do tal. Njegovo ime
je: Gospod Jezus Kristus, Sin Najvišjega, ki je blagoslovljen na veke.
Amen« (FPRe 3–4). Če gledamo s tega zornega kota, lahko zaključimo, da je Frančišek otrok svojega časa. Podoba Kristusa Gospoda ni
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bila nikoli odstranjena. Gospod ni bil nikoli čaščen samo kot sijajno
božanstvo, ampak vedno v povezavi s ponižno, ubogo in trpečo človeško podobo. Frančišek se je tako približal cistercijanski šoli, ki je
gradila svojo duhovnost ravno na tej človeški dimenziji božanstva.
Tako je za Frančiška Kristus pravi Bog in pravi človek (Hubaut
1993).
2.4 Druge podobe Kristusa v Frančiškovih spisih
Večkrat Frančišek slavi in se zahvaljuje Očetu, ki je »dal, da se je
sam pravi Bog in pravi človek rodil iz slavne in preblažene ter svete
vedno device Marije« (FNPVod 23,3) in si »privzel resnično meso naše
človeškosti in krhkosti« (2 FPKr 4). Zato Frančišek pozdravlja Marijo
z dokaj konkretnimi vzdevki, ki ne izrazijo svojega bistva, če nimamo
pred očmi materinstva. Frančišek jo opeva predvsem zaradi njenega
materinstva.14 V nasprotju z vsemi herezijami takratnega časa15 je
Frančišek močno poudarjal in opozarjal svoje brate na dejstvo, da je
Bog resnično prevzel človeško naravo (Hubaut 1993).
Pri Frančiškovi veri gre za uravnoteženost med Kristusom Bogom
in Kristusom človekom, med njegovo slavo in njegovim trpljenjem
ter krhkostjo. V Kristusu Gospodu gleda vedno tistega, ki je trpel za
nas – to dejstvo postane Frančiškova vodilna misel. Frančišek od svo14
»Poslušajte, bratje moji: če blažena Devica Marija uživa toliko časti, kakor je prav,
ker je nosila Odrešenika v svojem telesu; če je blaženi Janez Krstnik vztrepetal in se
ni upal dotakniti temena Božjega svetnika; in če častimo grob, v katerem je nekaj
časa počival; kako svet, pravičen in vreden mora biti tisti, kateri njega, ki ne bo več
umrl, ampak bo večno živel in je poveličan ter ga ›želijo videti angeli‹, drži v rokah,
ga prejema s srcem in usti in ga daje drugim, da ga prejemajo« (FPRe 21–22).
15
Taki heretiki so bili npr. katari ali bogomili. Bogomilstvo je nastalo pod vplivom
raznih vzhodnih verskih zmot med Bolgari v 10. stoletju. Vodil ga je pop Jeremija,
ki si je privzel ime Bogomil, in po njem je dobilo to uporniško gibanje tudi ime.
Oklenili so se ga tudi številni menihi in škofje. Učili so, da je ves tvarni svet hudičevo delo, zavrgli so staro zavezo in preroke, Kristus je po njihovem imel le navidezno
telo. Odklanjali so čaščenje Marije in svetnikov, moč zakramentov, zakon, duhovništvo in vsakršno bogoslužje ter sploh poslanstvo Cerkve. Nagnjeni so bili k strogosti,
postu in uboštvu. V spoštovanju so ohranili le molitev očenaša. Prepričani so bili,
da jih neposredno vodi Sveti Duh. Iz Bolgarije je bogomilstvo seglo v Makedonijo in
Srbijo, kjer je dobilo ime »babuni« ter se kar precej razširilo med ljudstvo, čeprav so
srbski državni in cerkveni voditelji to zmoto na vso moč preganjali. Najbolj se je
bogomilstvo zasidralo v Bosni (12. stol.), kjer je imel veliko veljavo njihov vodja z
imenom »ded«. Kljub preganjanjem so tu bogomili (bosanski kristjani) ostali stoletja
predani svojim naukom in navadam, dokler se niso pod Turki (15. do 19. stol.) izgubili v islamu. Deloma je bogomilstvo prodrlo tudi na Zahod, v Italijo (patarini),
Francijo (albižani, po mestu Albi) in Nemčijo (katari, iz katharoi – čisti), vendar na
vernost vseh teh krajev ni imelo večjega vpliva. S silo, še bolj pa z misijonarskim
nastopom redovnikov, je bilo dokaj hitro zatrto. (Ekumenski leksikon, 1. izd., s. v.
»bogomilstvo«).
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jega spreobrnjenja naprej dodaja vsem liturgičnim molitvam še molitev »Molimo te«, ki izraža vse, kar veruje in živi. Vedno bolj je prepričan, da je potrebno poveličevati Kristusa in ga blagoslavljati ravno
zaradi tega, ker je po svojem križu in trpljenju postal Odrešenik sveta. Zanj je skrivnost slave Gospoda Kristusa skrita v njegovi ponižnosti, v njegovem križu, kjer se razodeva tista prava Božja slava. V tem
je bistvo skrivnosti. Frančišek uporablja niz predstav (Khanh 1989),
podob, ki izražajo skrivnost ponižnosti.
»Kristus služabnik« umiva noge svojim bratom (FOpom 4). Gre za
eno najmočnejših Frančiškovih kristoloških podob. Frančiška je ta
podoba zelo nagovorila. Večer velikega četrtka je eden izmed bistvenih elementov duhovnosti manjših bratov. Ko se je rojevalo prvo
bratstvo in ko so se začeli imenovati »manjši«,16 jih je Frančišek opozoril na Kristusovo dejanje velikega četrtka, ko je umil noge svojim
učencem.
»Trpeči služabnik« je močna izrazna podoba, ki se kot rdeča nit
pojavlja v Frančiškovem psalterju, imenovanem tudi Molitveno bogoslužje Gospodovega trpljenja. Tu se Frančišek poistoveti z Jezusom
Kristusom, ki ga žalijo in zasramujejo, z Jezusom Kristusom, ki se čuti
osamljenega v trpljenju.
»Ubog in romarski Kristus« je podoba, ki se je Frančiška globoko
dotaknila. Velikokrat ima pred očmi podobo Kristusa, ki je poslan na
steze človeštva, kjer s svojo materjo živi od miloščine.17 Ta podoba
nima utemeljitve v evangeljskem besedilu. Razlagalci Spisov sv. Frančiška izpeljujejo to misel iz evangeljskega odlomka: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil« (Mt 8,20). Tudi življenjepisec Čelano je zapisal, da je Frančišek
velikokrat govoril o uboštvu in opozarjal brate na te evangeljske besede. V povezavi s tem je potrebno omeniti tudi štiridesetdnevni
post, ki ga je preživel na samotnem kraju. Frančišek je doživljal Kristusa kot popotnika, ki je prišel in živel od miloščine. Kristus kot
ubog in popotnik. Kristus kot Očetov romar, ki je zapustil globoko
sled v srcih ljudi, in tudi kot ubog berač. »In miloščina je dediščina
in pravica, ki gre ubogim in ki nam jo je pridobil naš Gospod Jezus
Kristus« (FNPVod 9,8). Gre za kristološko dimenzijo, ki je tudi teološko globoko utemeljena. Kristus ubog je vse prejel od svojega Očeta.
Ob njem vsi ubogi v veri spoznavajo svojo človeško dimenzijo, ki dobi
svojo vrednost v odnosu do nebeškega Očeta. V tej dimenziji vsi po16

»Manjši« pomeni: manjši od ostalih, ponižni, pomeni biti služabniki.

17

»Bil je ubog in popotnik ter je živel od miloščine, on sam in blažena Devica in
njegovi učenci. Kadar bi jih ljudje sramotili in bi jim ne hoteli dati miloščine, naj se
za to zahvaljujejo Bogu, saj bodo zaradi sramotenja prejeli veliko čast pred sodnim
stolom našega Gospoda Jezusa Kristusa« (FNPVod 9,5–6).
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stajajo bratje s Kristusom in bratje med seboj, ker so dediči istega
Očeta. Vse stvarstvo je dar.
»Kristus črv« je kristološka podoba, ki Frančiška spominja na Kristusovo učlovečenje.18 Zaradi svojega greha je človek kakor gol na
dnu svoje bede in zavržen kot črv na stezi. Kristus se je popolnoma
poistovetil s človekom, s človekom grešnikom.
»Kristus jagnje«. V evharistični skrivnosti Frančišku jagnje predstavlja navzočnost vstalega Gospoda, poleg tega pa tudi prostovoljno
prelitje krvi nove zaveze.19 Ta večpomenska podoba pa ne izraža samo
daru ali Kristusovega izobilja, ampak predvsem slavo Gospoda Jagnjeta, ki sedi na nebeškem prestolu, kot ga predstavlja knjiga Razodetja.
»Kristus dobri pastir« je prav tako zelo priljubljena Frančiškova
podoba, ki se v Spisih večkrat ponovi. Dobri pastir je tisti, ki da življenje za svoje ovce in jih pelje k polnosti življenja.20
Ob vseh teh podobah odkrivamo, kako je bil Frančišek dejansko
otrok svojega kraja in časa. Bil je človek, poglobljen v evangelij in liturgijo. Tako je Kristus zanj Bog Stvarnik, Bog Izraela, živi in resnični
Bog; Sodnik, toda istočasno tudi Služabnik, ki je umil noge svojim
učencem, Berač, Romar, trpeči Služabnik, Črv, Jagnje, dobri Pastir, ki
daje svoje življenje … Frančišek se je zavedal, da je bogastvo vseh Kristusovih dimenzij nemogoče upodobiti z eno samo podobo, sliko,
primerjavo.
Frančiškovo krščanstvo ni teološki traktat. Frančiška so osvojile,
zapeljale, omamile žive Kristusove podobe, ki v polnosti odgovarjajo
njegovemu življenju. V trinitarično skrivnost Frančišek stopa s Kristusom. Stopa po stopinjah Gospoda Jezusa Kristusa. Sledi stopinjam
18
»Imejmo svoja telesa v sramoti in preziru, kajti vsi smo po svoji krivdi bedni in
trhli, zoprni in črvom podobni, kakor pravi Gospod po preroku: ›Jaz sem črv in ne
človek, zasramovanje ljudi in zaničevanje ljudstva‹ (Ps 21,7; Job 25,6)« (2 FPKr 46).
19

»Človek prezira, oskrunja in tepta Božje Jagnje, kadar – po apostolovih besedah
– ne razločuje in ne razlikuje svetega Kristusovega kruha od ostale hrane ali dejanj
ali ga nevreden uživa ali ga tudi, čeprav vreden, uživa lahkomiselno in nevredno, ko
vendar Gospod pravi po preroku: ›Preklet, kdor malomarno opravlja Gospodovo
delo‹ (Jer 48,10)« (FPRe 19).
20
»O vsi bratje, glejmo na dobrega pastirja, ki je za rešitev svojih ovac prenesel trpljenje na križu. Gospodove ovce so hodile za njim v stiski in preganjanju, v sramoti in
lakoti, v slabosti in preizkušnjah in še v mnogočem drugem. In prav po tem so prejele od Gospoda večno življenje. Za nas, Božje služabnike, je torej velika sramota, da so
svetniki izvrševali dela, mi pa hočemo prejemati čast in slavo iz tega, da o teh delih
samo beremo in jih oznanjamo« (FOpom 6). »Zatekajmo se k njemu kot ›pastirju in
varuhu naših duš‹ (Pt 2,25), ki pravi: ›Jaz sem dobri pastir, ki pasem svoje ovce in
svoje življenje dam za svoje ovce‹ (prim. Jn 10,11–15). O kako svetega in ljubkega,
dobrotnega in ponižnega, miroljubnega in prijetnega, ljubeznivega in nad vse zaželenega brata in sina imamo, takšnega, ki je dal življenje za svoje ovce in je prosil Očeta
za nas, govoreč: ›Sveti Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal‹« (2 FPKr 56).
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Sina, ki ga vodi Sveti Duh, ki je v popolnosti usmerjen k Očetu. Vsa
mistična gibanja v zgodovini krščanstva je vodil Sveti Duh, ki je privrel iz trinitarične dimenzije Boga. Tudi Frančišek pripada tej tradiciji. Zgodovina nas uči, da se je vsaka kristologija, ki je zanemarila
trinitarični vidik, izgubila v kakšni izmed ideologij. Frančišek nikoli
ni govoril o Kristusu izven sinovske povezanosti z Očetom ali izven
popolne razpoložljivosti Svetemu Duhu.
Če je za Frančiška Bog v bistvu Oče, potem je Kristus vedno mišljen kot edini Sin, ljubljeni Očetov Sin. Spisi sv. Frančiška velikokrat
poudarjajo Kristusovo sinovsko pokorščino. Ko Frančišek govori o
Kristusu, uporablja tiste pridevke, ki predstavljajo njegovo osebno
videnje Kristusa, Boga. Jezus je tako Sin, »blagoslovljeni in slavni
Sin«,21 »najvišji Božji Sin«,22 ki prihaja iz nebes. Frančišek ga največkrat
imenuje ljubljeni Sin (Dilectus). Ta izbira nam kaže način, na kakršnega Frančišek največkrat pojmuje Kristusa, ki je vedno povezan z
Očetom. Jezusa nikoli ne pojmuje samostojno, ampak vedno v odnosu z Očetovo ljubeznijo. Tako je res Očetov ljubljeni Sin, čigar bistvena vloga in poslanstvo je ljubiti in častiti Očeta v imenu vsega človeštva: »On, po katerem si nam storil tako velike reči, ti vedno zadostuje v vsem« (FNPVod 23,5). Tako je Sin tisti, ki časti, posreduje in slavi
Očeta. Samo v Kristusu najde Oče popolno veselje. To je eno izmed
najbolj izvirnih mest frančiškovske teologije. Človek je ubog in grešen, nevreden, da bi imenoval Božje ime. Ne more častiti, moliti in
slaviti Očeta, če se ne ustavi in ne moli, meditira pred Kristusom,
pred Sinom Boga Očeta. In ta Sin je edinstveni posrednik vseh milosti, ki izhajajo od Očeta in so namenjene človeku; je edini, ki posreduje v imenu vseh nas.
Kristus je za Frančiška Sin, ki moli. Je zgled, drža, ki je globoko
nagovorila duha asiškega ubožca. Če manjši brat želi hoditi po Kristusovih stopinjah, po stopinjah Kristusa ubogega, romarja, potem
mora predvsem slediti Sinu, s tem da osredotoči svoje življenje na
očetovski odnos do Sina.
Priljubljeni vzdevek, ki ga Frančišek daje Kristusu, je tudi Brat, ki
da svoje življenje za svoje brate in ki posreduje zanje: »O kako svetega
in ljubkega, dobrotnega in ponižnega, miroljubnega in prijetnega,
ljubeznivega in nadvse zaželenega brata in sina imamo, takšnega, ki
21
»Očetova volja pa je bila, da bi njegov blagoslovljeni in slavni Sin, katerega nam
je dal in ki je bil rojen za nas, daroval samega sebe s svojo krvjo na oltarju križa v
žrtev in daritev, ne zaradi sebe, po katerem je vse nastalo, temveč na naše grehe; in
zapustil nam je zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah« (2 FPKr 11–13).
22
»To delam zato, ker na tem svetu od najvišjega Božjega Sina ne vidim telesno ničesar razen njegovega najsvetejšega telesa in njegove najsvetejše krvi; to namreč oni
prejemajo in samo oni delijo drugim« (FOp 10).
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je dal življenje za svoje ovce in je prosil Očeta za nas, govoreč: ›Sveti
Oče, ohrani v svojem imenu te, ki si mi jih dal‹« (2 FPKr 56).
Jezus razodeva velikonočno skrivnost, ki je pot k Očetu. Hkrati pa
je tudi manifestacija in izvir Duha. Frančišek je vse te dimenzije živel
zelo praktično in v vsakdanjem življenju: odprl je evangelij, poglabljal
se je v liturgijo Cerkve, poslušal je Besedo, ki mu je razodela »najvišjo Trojico in sveto Enost, Očeta in Sina in Svetega Duha« (FPRe 1). Ta
beseda mu je kot pesem ljubezni, ki obdaja zemljo. Ko Frančišek pridiga, ko oznanja evangelij, nikoli ne govori samo o Svetem Duhu brez
Jezusove inkarnacije; nikoli ne pridiga o Sinu, ki je meso postal, brez
prisotnosti Svetega Duha. V Nepotrjenem vodilu (FNPVod) je zapisano, kako morejo bratje hvaliti in spodbujati: »Vsi bratje morejo, kadar koli bi se jim zdelo primerno, z Božjim blagoslovom med katerimi koli ljudmi oznanjati to ali podobno spodbudo in hvalnico: Bojte
se Boga in ga častite, hvalite in slavite ter se mu zahvaljujte; molite
Gospoda, vsemogočnega Boga, kot Enega in kot Trojico, Očeta in Sina
in Svetega Duha, stvarnika vesolja« (FNPVod 21,1–2).
Frančišek na poti do Najvišjega uporablja različne podobe, da bi
lahko s srcem in razumom čim bolj dojel veličino svoje poklicanosti
in usmerjenosti.
Frančiškov odnos do Boga in do Jezusa Kristusa je temelj vseh
ostalih dimenzij pokorščine. Tako kot je pokoren Bogu, je pokoren
tudi »njegovi« Cerkvi. Kakor bratom in sestram, tako tudi naravi, stvarstvu. In bolj ko razumemo ta temeljni odnos (Frančišek – Bog), bolj
razumemo tudi ostale dimenzije.

Sklep
Frančiškov odnos do Boga je pomembno zaznamoval tako njegovo
osebnost kot tudi njegov odnos do bratov in sester, Cerkve in stvarstva. Brez poznavanja Frančiškovega doživljanja Boga ne moremo
vstopiti v njegovo razumevanje pokorščine. Frančiškovo »odkritje«
Boga in pomembnosti Jezusa Kristusa za zgodovino odrešenja ter
soočenje z »mnogimi obrazi« Jezusa Odrešenika predstavljajo namreč
temelj celostnega razumevanja Frančiškovega življenja, še posebej
njegovega življenja v pokorščini.
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