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Frančišek ni mrtev. Pričujem, da ni mrtev. Mene je prevzel njegov živ zgled. Ne
pričujem le jaz. Koliko je bratov in sester vseh treh redov, ki črpa iz njegove žive
karizme. Tudi FRAMA sledi njemu, ki je tako močno zaznamoval Cerkev in ves svet.
Bil je božji mož, bil je preprost, bil je človeški ... bil je brat vsem. Polno je živel svoje
življenje in zato ga mnogi občudujemo in mu sledimo.
Radost je krepost, ki jo nespametni ne dosežejo. Radost, veselje oziroma sreča ni le
čustvo, ki se sem ter tja poraja tistim, ki se jim v življenju, kot radi rečemo, nasmehne
sreča. Ne. Resnična sreča ima veliko skupnega z odločitvijo in delom zanjo tako, da
je čutna radost zgolj posledica vrednote, ki nam je pri srcu. Resnična radost je tista,
ki temelji na upanju. Upanje kristjana pa je nadvse osrečujoče: večna sreča v
večnem življenju. Mar ni to dovolj velik razlog za radost? Kot je Frančišek, tako tudi
mi Frančiškovi, imamo in pričujemo za to radost.
Avtor je naša avtoriteta, saj je Stvarnik. Svoboden človek izbira, koga bo poslušal.
Izbrali smo njega, avtorja življenja, ki je edini vreden avtoritete. Čeprav je Bog
ljubezen in ne potrebuje in ne zahteva, da ga spoštujemo, se zavedamo, da je
Gospodar življenja spoštovanja vreden. Imeti Boga za avtoriteto pomeni, najprej reči
Bogu Bog in nato tako tudi ravnati. Ko rečem Bogu Bog, mu priznam, da je to, kar je.
Ravnati se po njem pa pomeni, da se oklenem tega, kar misli On, in ne uresničujem
tega, kar se meni zdi dobro in prijetno.
Mladost je kot vihar, ki te utrdi, da se postaviš na lastne noge (pesem Blaža
Podobnika). Ko mlad človek pogleda nazaj, se zave, da je prerasel otroštvo. To
nikakor ni boleč pogled. Nikdar še nisem srečal mlade osebe, ki bi si želela
nazadovanja v otroški status. To bi bilo nad vse otročje. Biti mlad je prehodno
obdobje, je realnost in je priložnost. Koliko mladih je prav v FRAMI našlo izzive kako
se postavljati na lastne noge, kako zagrabiti življenje in ga voditi. Takšna priložnost je
sprejeti breme in jarem vodstvenih in svetovalnih funkcij znotraj FRAME. Prave
priložnosti so vedno konkretne in nas vedno stanejo in nas vedno prerojevajo v
novega človeka. Mladost je vihar. Ni lahko premagovati viharjev življenja. Vendar
vedi, da te le ti utrdijo in pospremijo v odraslo osebo.
Amen! Aleluja! Amen pomeni, tako bodi. Aleluja je radostni vzklik odrešenih. Če med
nami ni odrešenja, potem smo na napačni poti, na poti razočaranj in nerodovitnega
življenja. Reči amen, aleluja odrešenju, ki nam je podarjeno, je drža zrelega kristjana.
Drža kristjana, ki vidi in gleda odrešenju v oči prek težav in križev, ki jih doživlja vsak
dan. Kristjan vztrajno gleda v odrešenje in spregleda dve razsežnosti: blesk skušnjav
in grozo zla. Blesk je prepoceni, zlo je na dolgi rok premagano. Če to dvoje
spregledaš, ne boš spregledal nič pomembnega. Amen – tako bodi naj bo med nami
polnost aleluje, ki se želi širiti v svet.

