»Tujec sem bil in ste me sprejeli« (Mt 25,35)

Dragi bratje ministri!
V zadnjih mesecih skoraj vsak dan vidimo prizore obupa in smrti. Poslušamo novice, ki nam
posredujejo zgodbe moških, žensk in otrok, ki bežijo iz svojih dežel. V to jih silijo vojne in revščina
... v srcih pa nosijo upanje na lepšo prihodnost. Ti bratje in sestre se podajajo na dolge in nevarne
poti, ki vodijo predvsem v evropske države. Srečujejo se z nevarnostmi, zavračanjem, nasiljem in
smrtjo. Ne štejemo več, koliko življenj je pogoltnilo Sredozemsko morje v številnih poskusih ljudi,
ki so se podali na nevarno plovbo z obal severne Afrike. Ta potovanja so z nevarnimi in zastarelimi
barkami ali gumijastimi čolni, prepolnimi potnikov, organizirali posamezniki, ki so za to
brezobzirno zahtevali velike vsote denarja. Lahko smo videli trupla odraslih in otrok, ki so plavala
na vodi, moške in ženske, ki so okrvavljeni premagovali ovire iz bodeče žice, dolge vrste ljudi, ki
so hodili po evropskih cestah in iskali delo, gotovost in mir. Sredi tega dramatičnega izhoda –
eksodusa mnogi ohranjajo plamen upanja in solidarnosti. Državne ustanove v različnih deželah
pripravljajo zanje dostojen sprejem.
Papež Frančišek je pogosto uporabljal zelo močne besede. Upam, da so izziv vsakemu
izmed nas in so v našem srcu prebudile odprtost in solidarnost do priseljencev in beguncev.
Njegove besede so včasih izzvale ostre reakcije in kritiko, ki izvira iz egoizma in rasizma. Toda
najhuši greh, v katerega lahko vsi zapademo, je ravnodušnost! Enako kot duhovnik in levit v priliki
o usmiljenem Samarijanu: šla sta mimo ranjenega človeka. V teh mesecih sem pogosto razmišljal
ob 25. poglavju iz Matejevega evangelija, kjer Jezus govori o poslednji sodbi. V vrsticah 34 do 40
Jezus govori o konkretni, utelešeni ljubezni, govori o ljudeh, ki so jim dali jesti, piti, ki so jih
obiskali, potolažili, sprejeli: tujec sem bil in ste me sprejeli (Mt 25,35). Za naše življenje vere je
pomembno, da dovolimo, da bi nam te Jezusove besede segle do srca: Resnično povem vam: Kar
koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni (Mt 25,40). Rad bi se zahvalil
vam, ministri in vsi bratje reda, za sleherno dejanje ljubezni in solidarnosti, ko ste udejanjili te
Jezusove besede, s katerimi smo mi, manjši bratje kapucini, pisali in še naprej pišemo čudovite
strani v Božjo slavo.
Izhod – eksodus ljudstev izziva našo poklicanost manjših bratov, našo ljubezen, našo
ustvarjalno konkretnost, ki je sposobna porajati odgovarjajoče odgovore.
Papež Frančišek je v nedeljo 6. septembra 2015 med opoldanskim nagovorom pred molitvijo
Angelovega češčenja dejal: »Pred tragedijo na tisoče beguncev, ki bežijo pred smrtjo zaradi vojne
in lakote in so na poti k upanju življenja, nas evangelij vabi, da bi postali 'bližnji' najmanjšim in
najbolj zapuščenim. Vabi nas, naj jim damo konkretno upanje in ne samo, da jim rečemo: 'Saj bo,
malo potrpite!' ... Upanje si izbori tisti, ki gre vztrajno proti gotovemu cilju. Vsaka župnija,
redovna skupnost, samostan in božjepotno svetišča v Evropi naj sprejme po eno begunsko
družino, začenši v moji rimski škofiji.«
Prepričan sem, da so v številnih bratstvih in župnijah, ki so nam zaupane, že uresničene
pobude, da bi odgovorili na papeževo povabilo. Ta papeževa prošnja nas mora globoko izzvati in
nanjo skušajmo skupaj, koordinirano in primerno odgovoriti. Zato sem prosil br. Benedicta Ayodi,
tajnika našega Urada za pravičnost, mir ohranjanje stvarstva, da skliče srečanje, na katerem bom
tudi sam navzoč. Konkretno prosim provincialne ministre, kustose in delegate iz vse Evrope, da

imenujejo predstavnika, ki bo zaradi svojega pastoralnega, socialnega in karitativnega služenja
lahko pomembno prispeval k obravnavani tematiki.
Toplo so povabljeni tudi predstavniki iz Eritreje, Turčije in Libanona. Italijanske province prosim,
naj imenujejo 4 predstavnike: za sever, center, jug in Sicilijo. Srečanje bo potekalo v Frascatiju od
večera 15. do opoldne 17. oktobra 2015.
Br. Benedict vam bo poslal podrobnejše napotke o dogodku.
Prosim vas, da posredujete to pismo vsem bratom v vaših okrožjih.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš trud in sodelovanje, ki ga boste prispevali za uspeh
tega srečanja.
V Gospodu vas bratsko pozdravljam!
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