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Draga braćo i sestre, 

 

Uskrs je blagdan radosti, kada radost uskrsnuća ispunjava naša srca nadom i zahvalnošću. Važnije 

je no ikad doživjeti dubinu Uskrsa i razmisliti, kada pogledamo svijet i vidimo toliko nevolja oko 

sebe, što je za nas prava radost Uskrsa. Ponekad se čini ispravnim zapitati se: kako možemo otkriti 

Božju slavu među tolikim poteškoćama? Koja je naša dužnost? Kako možemo pronaći radost 

Uskrsa?  

 

Suočavamo se s mnogim izazovima. Mnogi ljudi diljem svijeta, uključujući mnogu našu braću i 

sestre, žive u ratu, u nestašici hrane, u nestašici vode, u financijskoj krizi ili pogođeni prirodnim 

katastrofama. Mnogi još uvijek pate od pandemije Covid-19 ili od drugih bolesti. Sve su te stvari 

uzrokovale financijsku krizu koja je pogodila svijet. Osim toga, ne manje važno, suočavamo se i s 

moralnim izazovima. Moramo se suočiti s takvim moralnim pitanjima na koja nikada prije nismo 

morali odgovoriti, a kao što sam rekao u izvješću Predsjedništva MVOFS-a na Generalnom 

kapitulu, možemo vidjeti manje božanskoga, a time i manje čovječnosti u svijetu. Borba između 

dobra i zla zauzima sve više vremena i prostora. Ono što vas sve pozivam jest da zapamtite da se 

konačnu pobjedu nikada ne može izvojevati zlom. Krist je izvojevao konačnu pobjedu na križu. To 

je ono što slavimo, a usprkos svakoj teškoći, bijedi, siromaštvu i marginalizaciji, bolesti i slabosti, 

Uskrs je blagdan radosti, blagdan slave Božje. 

 

U ljudskom poimanju, Božja slava nije priča o uspjehu. Kad je Isus umro na križu, bilo je prisutno 

svega nekoliko ljudi, nije bilo pljeskanja, nije bilo velikog pročišćenja osim onih koji su shvatili 

da je slava Božja u žrtvi, u ljubavi, u tome da postanemo poslušni “do smrti, smrti na križu”1. Na 

kraju priče, međutim, nije neuspjeh nego najbolje što se moglo dogoditi – uskrsnuće, novi život. 

Božja slava nije ono što očekujemo nego ono što nam Bog želi dati u svojoj vječnoj ljubavi. 

 

U ovoj situaciji vidimo da treba učiniti puno stvari i mnogi od nas rade puno važnih i dobrih stvari. 

Moramo dati sve od sebe da ublažimo patnje onih koji su pogođeni ratom, katastrofama, 

siromaštvom. Želio bih od srca zahvaliti svima koji su izrazili solidarnost za našu braću i sestre u 

nevolji u ovim teškim vremenima. To je znak prave franjevačke velikodušnosti i bratskog duha. 

 

Na posljednjem Generalnom kapitulu razgovarali smo o temi vodstva. To je vrlo važan aspekt 

našeg života kao svjetovnih franjevaca, koji pripadamo Redu. Kako bismo ostali na pravom putu 

po pitanju vodstva, sada u vrijeme Uskrsa moramo uprti oči u Isusa Krista, savršenog vođu. Od 

                                                 
1 Fil 2,8. 



njega možemo naučiti kako dobro voditi u služenju. “Nisam došao da budem služen, nego da 

služim”2. Moramo naučiti kako da jedni drugima pomognemo živjeti svjetovni franjevački poziv, 

kako živjeti vjeru u Njega. 

 

Često tražimo Isusa podižući glavu i gledajući gore, misleći da naš vođa mora biti iznad nas. No, 

istina je da trebamo gledati dolje, jer Isus je tu, pere nam noge, upravo sada. Oruđe našeg vodstva 

trebali bi biti posuda za pranje i ručnik. Svi mi, koji imamo službu vodstva, ne bismo smjeli htjeti 

da nas gledaju uzvišenima, nego nas treba tražiti dolje, dok drugima peremo noge. Tko treba biti 

primjer drugima, mora živjeti po Isusovu primjeru. Trebali bismo usvojiti sve aspekte Isusova 

života, uključujući služenje drugima, duboki osobni kontakt s Ocem, iskušenja, progon, čak i križ. 

Inače smo samo štovatelji koji ga gledaju iz daljine, ali nismo i njegovi nasljedovatelji. 

 

Donesimo radosnu vijest svijetu! Neka naša bratstva budu znakovi ove vjere, nade i ljubavi, mjesta 

blistave velikodušnosti i dragovoljnog služenja, mjesta koja poput Isusovih raširenih ruku svakoga 

pozdravljaju i grle, mjesta dubokog molitvenog duha i mjesta proročkih vizija našeg kršćanskog i 

franjevačkog poziva! 

 

Pozivam vas sve da svoje oči usmjerite u križ, koji je simbol ljubavi: žrtvu ljubavi koja traje do 

smrti i ustaje na vječni život kako bi svatko imao vječni život. Ovo je slava Božja i ovo je naša 

nada. 

 

Svima vam želim blagoslovljen Uskrs! 

 

 
Tibor Kauser 

Generalni ministar OFS-a 

 

 

                                                 
2 Usp. Mt 20,28. 


