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Introducere

Secolul al XX-lea a fost caracterizat de un interes special acordat isto-
riei și carismei franciscane, mai ales după Conciliul al II-lea din Vatican, în 
cadrul căruia, prin Decretul privind reînnoirea vieţii consacrate „Perfectae 
caritatis”, s-a dorit impulsionarea acestei mișcări de revigorare spirituală: 
„este necesară reîntoarcerea continuă la izvoarele oricărei forme de vieţi creș-
tine și la spiritul originar al institutelor… De aceea trebuie să se interpre-
teze și să se observe cu �delitate spiritul și intenţiile fondatorilor, precum 
și tradiţiile sănătoase, deoarece toate acestea constituie patrimoniul �ecărui 
institut” (Perfectae caritatis, 2).

Nu putem să nu amintim, în acest sens, laborioasa activitate de cerce-
tare desfășurată de unii dintre istoricii spiritualităţii franciscane, așa cum 
au fost �éophile Desbonnets și Damien Vorreux, care în 1968 au publicat 
o importantă culegere de izvoare, Saint François d’Assise. Documents, 
écrits et premières biographies, o lucrare care va deveni un model pentru 
cercetările ulterioare. 

Amintim în acest sens marele eveniment editorial din 1977, atunci 
când a fost publicată prima ediţie a Izvoarelor Franciscane, imediat după 
aniversarea a 750 de ani de la moartea Sfântului Francisc (1976), ca o în-
cununare a eforturilor comune depuse de un grup de istorici coordonat de 
Feliciano Olgiati. 

O nouă ediţie a Izvoarelor Franciscane a fost publicată în anul 2004, 
în care au fost introduse unele texte, mai ales în cea de-a V-a secţiune ce 
reproduce Textele normative al Ordinului fraţilor și surorilor pocăinţei.

Cu ocazia aniversării celui de-al VIII-lea centenar de la fondarea 
Ordinului Fraţilor Minori (1209-2009), a apărut o nouă ediţie critică a 
Scrierilor lui Francisc de Assisi (Grottaferrata, Roma, 2009), care oferă 
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pentru �ecare scriere în parte un arbore genealogic al traducerilor anterioare 
și un aparat critic foarte detaliat. 

Ediţia Izvoarelor Franciscane din 2011, care a fost folosită de noi pen-
tru traducerea cele două scrieri biogra�ce ale Sfântului Francisc, Legenda 
celor trei Însoţitori și Începuturile sau fondarea Ordinului [Anonimul 
perugin], în intenţia de a oferi cititorului mai mult sau mai puţin avizat 
informaţii punctuale asupra �ecărei scrieri în parte, prezintă la începutul 
lor o introducere ce expune problematica datării istorice, a originalităţii tex-
tului, a conţinutului tematic și a structurii. 

În cazul celor două scrieri amintite mai sus, introducerile au fost reali-
zate de Felice Accrocca, profesor de istorie medievală la Universitatea Pon-
ti�cală „Gregoriana” din Roma, care a reușit să ofere în mod sintetic și în 
același timp critic informaţii preţioase și accesibile tuturor.

Prin urmare, facem și noi trimitere la consideraţiunile lui Accrocca, 
care vor ajuta fără îndoială cititorul să trateze dintr-o perspectivă adecvată 
conţinutul istoric, cultural și hagiogra�c al acestor scrieri de o inestimabilă 
bogăţie spirituală nu doar pentru familiile Ordinului Franciscan, ci și pen-
tru întreaga Biserică și omenire.

După mai bine de opt secole mesajul spiritualităţii franciscane, și anu-
me acela de a trăi în simplitate și umilinţă sfaturile evanghelice, reprezintă 
și astăzi, poate mai mult ca oricând, un mod concret de a-l primi pe Dum-
nezeu în viaţa �ecăruia dintre noi, în comuniune cu toţi fraţii și surorile 
din întreaga lume și printr-un respect profund faţă de creaţie.

În sintonie cu acest mesaj, adresăm și noi cititorilor salutul franciscan:
Pace și Bine!

Pr. Andrei Ficău, OFMConv.
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Tabel cronologic

1181 (sfârșit): Sfântul Francisc se naște în Assisi, în familia unui ne-
gustor înstărit, Pietro Bernardone. La Botez primește numele 
Ioan, schimbat de tatăl său, la întoarcerea sa dintr-o călătorie în 
Franța, în Francisc.

1202 (noiembrie): Război între Assisi și Perugia, cele două cetăți ri-
vale în Umbria. Francisc e făcut prizonier și dus în captivitate la 
Perugia. În timpul con®ictului cu Perugia, la Assisi este Podestà 
catarul Gerardo di Ghiliberti. 

1203 Bolnav, Francisc este eliberat și revine la Assisi.
1204 Boală îndelungată, dezgustare de lume.
1205 (primăvară): Francisc se decide să se alăture cruciaților. Se înar-

mează magni�c și pleacă. Oprit la Spoleto de o viziune, revine 
la Assisi.

1205 (vară): Francisc începe să simtă chemarea harului. Ca „rege al 
tineretului“ din Assisi, participă cu prietenii la o ultimă petre-
cere.

1205 (sfârșit): La bisericuța Sfântul Damian, Cristos de pe cruce, îi 
adresează chemarea: „Francisc, mergi și repară-Mi casa ce cade în 
ruină“. Crezând că e vorba de edi�ciul bisericii Sfântul Damian, 
Francisc vinde câteva stofe din prăvălia tatălui său și oferă banii 
parohului, care însă refuză. Intră în con®ict cu tatăl său.

1206 (primăvară): În fața episcopului renunță în mod public la orice 
avere și pleacă la Gubbio.
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1206  (vara): Francisc revine la Assisi, îmbracă haina de eremit și re-
pară biserica Sfântul Damiano. Până în februarie 1208 mai re-
pară o capelă dedicată Sfântului Petru și bisericuța Porțiuncula.

1208  (24 februarie): La Porțiuncula, Francisc aude citindu-se evan-
ghelia praznicului Sfântului Matei și are revelația vocației sără-
ciei evanghelice. Își modi�că veșmântul, păstrând doar o tunică 
și înlocuind centura printr-o frânghie. Începe să predice.

1208 (16 aprilie): I se alătură primii ucenici: Bernardo di Quintavalle 
și Pietro di Catania.

1208 (primăvară): Prima misiune. Noi frați care îl urmează.
1208 (sfârșit): A doua și a treia misiune. Numărul fraților se ridică la 

opt.
1209 (primăvară): Francisc scrie o primă versiune (pierdută) a Regu-

lii, pe care, însoțit de cei 11 confrați o prezintă la Roma papei 
Inocentiu al III-lea, care îi dă aprobarea verbală. (Potrivit tra-
diției, papa visase cu o seară înainte că bazilica San Giovanni în 
Laterano, �ind pe cale de prăbușire era susținută de Francisc.) 
Întorși de la Roma, comunitatea primilor 12 frați franciscani se 
stabilește la Rivotorto.

1209 (sau 1210): Izgoniți de la Rivotorto, frații franciscani se insta-
lează la Porțiuncula, care va deveni biserica–mamă a Ordinului.

1211 (vară): Francisc plănuiește o misiune în Siria eșuata din cauza 
vântului nefavorabil.

1212  (18-19 martie): De Duminica Floriilor, Francisc îmbracă în hai-
na ordinului pe Clara O²reduccio: întemeierea ramurii femini-
ne a Ordinului franciscan - clarisele. Clara și primele însoțitoa-
re se stabilesc la bisericuța Sfântul Damian.

1214 Călătorie spre Maroc întreruptă în Spania de boală. Revine la 
Assisi.

1215 (noiembrie): Conciliul Lateran IV la care asistă și Francisc, în-
tâlnindu-l probabil aici pe Sfântul Dominic de Guzman, înte-
meietorul în 1215 la Toulouse al Ordinului Fraților Predicatori 
(dominicani) con�rmat de papă în 1216.
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1217 (5 mai): Capitul general la Porțiuncula. Împărțirea Ordinu-
lui pe provincii și trimiterea de misiuni dincolo de Alpi și de 
Mediterană. Francisc vrea să plece în Franța, dar e reținut la 
Florența de cardinalul Ugolino, cel care în 1218 va � numit, la 
cererea sa, cardinal protector al Ordinului.

1219 (iunie): Francisc se îmbarcă pentru Accra si Damietta, asediată 
de cruciați: în toamnă îl vizitează pe sultanul Egiptului, Malik-
Al-Kamil, care-l primește cu simpatie. Predică în tabăra mu-
sulmană, dar fără efect. Asistă îngrozit la cucerirea Damiettei 
de cruciați. Face un pelerinaj la Locurile S�nte.

1220 (primăvară-vară): Alertat de inovațiile contrare spiritului fran-
ciscan introduse în ordin de vicarii generali, revine în Italia. 
Renunță la sarcina de „ministru general“ al Ordinului, desem-
nându-l în loc pe Pietro di Catania care moare însă la 10 martie 
1221. „Ministru general“ devine fratele Elia da Cortona.

1221 (30 mai): Capitlu general. E discutată Prima Regula, prin care 
Francisc încearcă să întărească caracterul evanghelic-misionar 
al ordinului fără a abandona rigorile ascetice inițiale.

1223 La Fonte Colombo Francisc redactează la începutul anului cea 
de-a Doua Regulă. Discutată la Capitlul din iunie, ea va � apro-
bată de papa Honoriu al III-lea, prin bulla Solet annuere (29 
noiembrie). Francisc se retrage la Greccio unde pune să se re-
constituie ieslea din Betleem cu ocazia Crăciunului, un obicei 
care se va încetățeni în traditia occidentală.

1224 (15 august - 29 septembrie): Francisc se retrage pe Muntele La 
Verna pentru a celebra postul Sfântului Mihail. La 14-15 sep-
tembrie, de Ziua Înălțării S�ntei Cruci, primește Stigmatele 
Patimii Mântuitorului, prima stigmatizare după cea a Sfântului 
Pavel. Revine la Porțiuncula.

1224 -1225 (decembrie - februarie): Bolnav, purtat pe un măgar, Fran-
cisc întreprinde o nouă misiune predicatorială în Umbria.

1225 (martie - mai): Aproape orb, revine la Sfântul Damian. La insis-
tențele fratelui Elia acceptă să se supună unui tratament, fără rezul-
tat însă. În mari suferințe �zice, compune Cântecul fratelui Soare. 
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1225 (iulie - august): La Fonte Colombo chirurgul ponti�cal îi cau-
terizează tâmplele cu �erul roșu pentru a-i salva vederea, însă 
tot fără rezultat.

 (septembrie): La bisericuța Sfântul Damian un alt medic în-
cearcă să-l vindece perforându-i urechile. Starea sănătății sale 
se deteriorează accentuat.

1226 (aprilie): Pleacă la Siena pentru un nou tratament.
  (mai - iunie): Merge la Sihăstria de la Cortona unde își redac-

tează Testamentul, piesă majoră a gândirii franciscane, deopo-
trivă autobiogra�e și sinteză a obligațiilor religioase.

 Vara petrecută la Bagnara, lângă Nocera Umbra. Starea sănătă-
ții înrăutățindu-se, este adus la Assisi (începutul lui septembrie) 
și găzduit la palatul episcopului. Simțindu-și sfârșitul aproape, 
dictează ultima strofă din Cântecul fratelui Soare: („Preamărit 
să �i tu Doamne, pentru sora noastră Moarte cea trupească, 
de care nu poate scăpa viu nicio �ință omenească“). Cere să �e 
transportat la Porțiuncula.

1226 (sâmbătă 3 octombrie): cere să i se citească Patimile după Evan-
ghelia Sfântului Ioan și-și dă ultima su®are rostind Psalmul 
141. 

 Duminica, 4 octombrie, este înmormântat în biserica Sfântul 
Gheorghe.

1228 (16 iulie): Francisc este declarat sfânt de papa Grigore al IX-lea 
și în ziua următoare, papa binecuvântează și pune prima pia-
tră de temelie pentru bazilica ce avea să adăpostească moaștele 
Sfântului Francisc.

1230 (25 mai): Trupul Sfântului Francisc e strămutat în noua bazilică 
monumentală edi�cată în cinstea lui, la Assisi.

1253 (25 mai): Consacrarea altarului și s�nțirea Sanctuarului de că-
tre Papa Inocențiu al IV-lea, în prezența unei mulțimi imense 
de pelerini.
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LEGENDA CELOR TREI ÎNSOŢITORI

Prezentare
Felice Accrocca

Note
Feliciano Olgiati, Daniele Solvi 

Legenda celor trei Însoţitori este astăzi considerată, în mod justi�cat, 
una dintre cele mai importante biogra�i franciscane. Opera reușește să 
ofere, așa cum doar puţine de genul său o fac, un portret e�cace al 
itinerariului psihologic și spiritual al lui Francisc, a frământărilor sale 
interioare și a progresivelor sale reușite, obţinute printr-o luptă acerbă 
cu sine însuși și o neobosită căutare a voinţei lui Dumnezeu. Aceste 
date constituie, oricum, o descoperire recentă: o bună parte din secolul 
al XX-lea, într-adevăr, Legenda a fost în centrul unei aprinse dezbateri, 
de-a lungul căreia s-a pus la îndoială de mai multe ori autenticitatea sa.

Numele operei își are originea în scrisoarea pe care însoţitorii lui 
Francisc i-au scris-o ministrului general Crescenzio de Iesi în 1246 și 
pe care manuscrisele o evocă, în armonie între ele, la începutul textu-
lui. Totuși, scrisoarea pare că nu are nimic în comun cu un document 
atașat unei scrisori, deoarece însoţitorii nu au dorit să scrie o viaţă («per 
modum legendae non scribimus») și nu au urmat o ordine cronologi-
că («continuatam historiam non sequentes»), limitându-se să adune în 
mod liber («arbitrio nostro») unele amintiri, alegând dintre ®orile cele 
mai frumoase de pe o pășune bogată. 

Opera, așadar, în forma sa �nală, este fructul unei redactări în mai 
multe etape: ceea ce urmează să analizez este o tentativă de reconstruc-
ţie a diferitelor faze care au dus la compunerea sa și pe care le prezint, 
�ind foarte conștient că aceste concluzii ale mele pot � incomplete.

După anul 1244, mai multe persoane, fraţi sau nu, și-au trimis 
amintirile despre Francisc lui Crescenzio de Iesi. Locuitorii din Assisi 
au considerat că au și ei dreptul de a-și aduce contribuţia, din pos-
tura unor observatori privilegiaţi, la reconstrucţia evenimentelor pă-
mântești ale ilustrului lor concetăţean: au scris o prezentare ordonată 
a vieţii lui Francisc, de la nașterea sa până spre anul 1220 (și poate și 
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altceva în plus, dar ne este di�cil să speci�căm cu exactitate ce anu-
me). Autorul care a fost însărcinat cu redactarea, s-a folosit dincolo de 
amintirile personale ajunse la el, și de Viaţa lui Toma de Celano, de 
opera Începuturile sau fondarea Ordinului (Anper), iar în unele puncte și 
de Viaţa Sfântului Francisc a lui Giuliano da Spira.

În scrierea sa, corespunzătoare celor șaisprezece capitole actuale de 
la început, a tratat despre tinereţea lui Francisc (I-II), de convertirea sa 
(III-IV), de sosirea primilor însoţitori și forma lor de viaţă (VIII-IX) de 
aprobarea obţinută de la Inocenţiu al III-lea și de progresiva instituţi-
onalizare a noii religio (XII-XVI): de la sfârșitul capitolului al VIII-lea 
și până la capitolul al XVI-lea a urmat opera Începuturile sau fondarea 
Ordinului, integrând-o uneori cu Viaţa lui Toma de Celano. Intenţia 
nu era, așadar, realizarea unui nou text hagiogra�c (lipsită de minuni și 
evenimente referitoare la moartea și glori�carea lui Francisc, opera nu 
amintea nici măcar de stigmatele sale, chiar dacă totuși erau prezentate 
anumite visuri și apariţii: 3Comp 13, 51, 56, 63: FF 1411, 1460, 1465, 
1477)1; mai concret, autorul își propunea să furnizeze un material ordo-
nat, util pentru a rescrie unele etape determinante din viaţa lui Francisc.

Prin natura sa, un text hagiogra�c, preamărind intervenţia ha-
rului în viaţa persoanei alese, în mod normal este mai puţin atent faţă 
de diferitele faze prin care trece un itinerariu de convertire; autorul 
nostru, dimpotrivă, un bun cunoscător al limbii și al stilului, dar puţin 
înclinat spre genul hagiogra�c, descrie cu o surprinzătoare acurateţe 
obiceiurile din tinereţea lui Francisc (se îmbrăca într-un mod frapant și 
egocentric, mânca în grabă și imediat fugea la prietenii săi: 3Comp 22: 
1422), sau întâlnirea cu unele persoane în timp ce mergea cerșind ulei 
pentru lampa din Sfântul Damian (3Comp 24: 1425): pagini de intensă 
încărcătură psihologică și de o rară profunzime spirituală!

Autorul cunoaște foarte bine orașul (știe că este un spital pentru 
leproși: 3Comp 11: FF 1408) și obiceiurile tineretului nobil din Assisi 

1 Pentru a păstra o notă de originalitate în textul traducerii și pentru a înlesni 
eventualele citări și comparaţii, vom folosi abrevierile folosite în ultima ediţie a 
Izvoarelor Franciscane, cea de-a treia ediţie: FONTI FRANCESCANE. Scritti e biogra�e di 
san Francesco d’Assisi. Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano. Scritti 
e biogra�e di santa Chiara d’Assisi. Testi normativi dell ’Ordine Francescano Secolare, III 
edizione, Editrici Francescane, Padova 2011. 
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(3Comp 7: FF 1402); descrie cu o rară precizie funcţionarea instituţiilor 
cetăţenești și competenţele lor (3Comp 19: FF 1419). Mai mult decât 
orice izvor, Legenda atribuie un rol determinant episcopului: Guido (I) 
era primul căruia Francisc i se confesa încă de la începutul discernă-
mântului său (3Comp 10: FF 1406); el a fost cel care l-a sfătuit cum să 
se comporte cu tatăl său care îl dăduse în judecată (3Comp 19: FF 1419): 
din acel moment episcopul a devenit ghidul său spiritual («dirigendo 
ipsum») astfel încât, neînţeles �ind de concetăţenii săi, Francisc mergea 
deseori la el pentru a-i cere sfatul și era primit cu bunăvoinţă (3Comp 35: 
FF 1438); după judecata cu tatăl său, Francisc l-a consolat și pe preotul 
de la Sfântul Damian cu cuvintele pe care episcopul Guido (I) i le adre-
sase (3Comp 21: FF 1420).

Credem că este important să subliniem atitudinea autorului faţă 
de unele evenimente fundamentale ale vieţii trăite în «fraternitas»: 
Anonimul perugin îl contrazise în mod expres pe Toma de Celano, �e 
în descrierea episodului în care Francisc și primii fraţi au descoperit 
Evanghelia (cf. Anper 10-11: FF 1497 cu 1Cel 22: FF 356), �e întâlnirea 
grupului de fraţi cu Inocenţiu al III-lea (cf. Anper 31-36): FF 1523-1529 
cu 1Cel 32-33; FF 372-376); autorul Legendei, în schimb, preia ambele 
versiuni, situându-le în două momente diferite (descoperirea Evanghe-
liei: 3Comp 25, 28-29: FF 1427, 1430-1431) sau unindu-le împreună 
(întâlnirea cu papa: 3Comp 46-53: FF 1455-1462, la care se adaugă vi-
ziunea Lateran-ului pe punctul de a se dărâma). Semni�cativă este și 
confuzia pe care o face referitor la termenii «Religie/Ordin». Opera 
Începuturile sau fondarea Ordinului (Anper) cunoaște bine diferenţa între 
«Fraternitate», «Religie», «Ordin», și știe că familia franciscană a tre-
cut, în mod progresiv, prin �ecare din aceste stadii: «Atunci, într-ade-
văr, Religia fraţilor nu fusese încă numită Ordin» (Anper 19: FF 1509); 
autorul Legendei, în schimb, transformând textul, îl confundă, demon-
strând astfel o precară cunoaștere a dreptului canonic: «Într-adevăr, 
Ordinul lor nu era încă numit Religie» (3Comp: FF 1441; «Ordinul 
lor»: autorul pare că nu se consideră implicat). Opera nu uită, totuși, să 
pună în evidenţă cu o oarecare complăcere extraordinara expansiune a 
Ordinului (3Comp 33: FF 1436; aceeași profeţie fusese citată de Toma 
de Celano cu o insistentă preocupare: 1Cel 28: FF 365).

Dacă autorul demonstrează o bună cunoaștere a instituţiilor ce-
tăţenești și a dreptului civil, nu același lucru se poate spune despre 
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terminologia canonică și importanţa atribuită genului hagiogra�c. 
Este subliniat în mod special rolul episcopului, dar nu acordă interes 
istoric unor evenimente cruciale (astfel că ajunge să confunde versiuni 
diferite). Toate aceste elemente ne fac să căutăm autorul nu într-un 
franciscan ci, așa cum voia Raoul Manselli, poate într-un notar din 
Assisi, a cărui principal obiectiv pare să �e acela de a corecta imaginea 
negativă din 1Cel 1-2 (FF 317-321) referitoare la tinereţea sfântului, la 
familia sa și la întregul oraș din Umbria. Iată atunci că pentru primii 
ani ai vieţii sfântului, chiar dacă  a împrumutat deseori din textul lui 
Celano, autorul tinde să revizuiască impostarea de fond: Francisc nu 
mai este un păcătos înrăit, ci un tânăr cu o �re nobilă, vesel, educat, 
delicat și �n în comportament (3Comp 2-4: FF 1396-1398), excesiv 
de generos (3Comp 2, 5, 7, 10: FF 1396, 1399, 1402, 1406); cunoștea, 
chiar dacă nu bine (precizare importantă, pe care doar locuitorii din 
Assisi o puteau face), limba franceză (3Comp 10: FF 1406); educat în 
limbaj, nu adresa niciodată nimănui cuvinte injurioase sau murdare 
și nu răspundea celor ce se angajau în discuţii lascive (3Comp 3: FF 
1396; este evidentă aici detașarea de Toma de Celano, conform căruia 
Francisc avea un limbaj trivial: 1Cel 2: FF 320). Pe scurt, aceste virtuţi 
naturale au fost pentru el niște trepte care l-au predispus spre întâlni-
rea cu harul (3Comp 3: FF 1397).

Spre deosebire de Viaţa lui Toma de Celano, părinţii lui Francisc 
nu apar ca niște persoane vulgare, răi educatori ai �ului lor: mama, se 
a�rmă, îl iubea pe Francisc mai mult decât pe ceilalţi �i (3Comp 9: FF 
1404); tatăl este cu siguranţă dur faţă de el, dar autorul nu ascunde 
durerea pe care a resimţit-o atunci când și-a văzut �ul redus la o via-
ţă mizerabilă (3Comp 23: FF 1423): chiar și după confruntarea avută 
cu el în faţa episcopului, Pietro di Bernardone a fost foarte îndurerat 
(3Comp 20: FF 1419). Alte detalii pun în lumină aventura iniţială a 
lui Francisc: de exemplu, locuitorii din Assisi, atunci când l-au văzut 
dezbrăcat, s-au revoltat că tatăl său nu i-a lăsat nici măcar cu ce să se 
îmbrace (3Comp 23: FF 1419).

Cu aceste caracteristici particulare textul a fost așadar trimis lui 
Crescenzio de Iesi, iar Toma de Celano s-a folosit de el, împreună cu 
amintirile însoţitorilor, pentru a scrie Memorialul în dorinţa su¨etului. 
Aceste și alte materiale, păstrate în arhiva fraţilor din Assisi, nu au fost 
distruse. Mai târziu, spre sfârșitul secolului al XIII-lea și începutul 
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secolului al XIV-lea, un redactor anonim a unit împreună scrisoarea 
însoţitorilor și această scriere de origine assisană (capitolele I-XVI ai 
Legendei), căreia i-a dat o formă mai completă prin adăugarea a două 
capitole (FF 1482-1487), fără îndoială posterioare (în povestirea ex-
perienţei mistice de pe muntele La Verna se observă dependenţe evi-
dente de Legenda majoră: cf. 3Comp 69: FF 1483 cu LegM 13,3: FF 
1225-1226) și, poate, a paragrafului 15 (FF 1414: introducerea, printre 
altele, întrerupe continuitatea povestirii). În capitolele XVII-XVIII se 
recunoaște, în schimb, mâna unui frate, care poate locuia lângă bazi-
lică (cine ar � putut să aibă acces la arhivă?): într-adevăr, polemizează 
cu cei care se îndoiau de stigmatele lui Francisc (3Comp 70: FF 1484); 
ţine să sublinieze (3Comp 72: FF 1486) primatul bazilicii Sfântului 
Francisc, prin hotărâre ponti�cală, cap și mamă a Ordinului fraţilor 
minori, revelând o netă opoziţie faţă de însoţitorii care atribuiau acest 
titlu bisericuţei Porţiuncula (cf. CAss 56: FF 1575; Spec 55: 1744); face 
referinţă, în acest sens, la un privilegiu public și semnat de cardinali 
(3Comp 72: FF 1486); atribuie lui Francisc imaginea unui alt Samson 
(preluând-o din bula de canonizare Mira circa nos: FF 2722) și îl chea-
mă, pentru singura dată în toată opera (în afară de scrisoare), «prea-
sfântul tată al nostru» (3Comp 73: FF 1487).

Atribuirea operei însoţitorilor sfântului – justi�cată de prezenţa 
scrisorii iniţiale – oricât de mult a fost expusă greșelilor interpretărilor 
istoriogra�ce, a contribuit totuși într-un mod determinant la răspân-
direa acestui text fără îndoială special, capabil – prin particulara sa 
atenţie faţă de umanitatea lui Francisc – să vorbească omului din toate 
timpurile.
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1394 Acestea sunt unele memorii, scrise de trei însoţitori ai sfântului 
Francisc, despre viaţa și conduita sa pe când avea încă haina laică, despre 
minunata și perfecta sa convertire, despre perfecţiunea originii și a funda-
mentului Ordinului în el și în primii fraţi

[Scrisoare]

1. Cucernicului părinte în Cristos, fratele Crescenzio, prin harul 
lui Dumnezeu ministru general, fratele Leone, fratele Ru�no și fratele 
Angelo, care în trecut i-au fost însoţitori, fără a avea vreun merit pen-
tru aceasta, fericitului părinte Francisc, își exprimă cuvenita și pioasa 
reverenţă în Domnul.

Deoarece prin dispoziţia capitulului general celebrat în urmă cu 
puţin timp, fraţii trebuie să comunice paternităţii voastre minunile și 
faptele deosebite ale fericitului părinte Francisc pe care ei le cunosc, 
sau despre care pot da mărturie, noi, care am trăit mai mult împreu-
nă cu el, deși nu suntem demni, am crezut de cuviinţă să prezentăm 
s�nţiei voastre, călăuză spre adevăr, unele dintre multele sale fapte, pe 
care le-am văzut personal sau despre care am a®at de la alţi fraţi s�nţi: 
și într-un mod special de la fratele Filip, vizitator al doamnelor sărace, 
fratele Illuminato dell’Arce, fratele Masseo de Marignano și fratele 
Ioan, însoţitor al venerabilului frate Egidio, care a adunat multe din 
aceste informaţii �e chiar de la fratele Egidio, �e de la fratele Bernard, 
de fericită amintire, primul însoţitor al fericitului Francisc.

Noi ne mulţumim, însă, să povestim despre miracole, care mani-
festă, dar nu constituie s�nţenia; intenţia noastră este și de a prezenta 
unele aspecte semni�cative ale vieţii sale s�nte și binevoitoarea intenţie 
a voinţei dumnezeiești, spre lauda și gloria preamăritului Dumnezeu 
și a preasfântului părinte Francisc, și spre edi�carea celor care vor să 
meargă pe urmele sale.

Aceste lucruri, totuși, nu le scriem sub formă de „legendă”, din 
moment ce despre viaţa sa și despre minunile sale au fost deja prezen-
tate diferite „legende”; mai degrabă am cules, ca de pe o pajiște bogată, 
un buchet de ®ori, cele pe care după părerea noastră sunt cele mai 
frumoase, fără a urma o prezentare istorică cronologică, dar am omis 
intenţionat multe fapte care sunt deja incluse în mod veridic și elegant 
în legendele mai sus amintite. În cadrul lor voi veţi putea să introduceţi 
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aceste puţine lucruri scrise de noi, dacă în opinia voastră vi se va părea 
a � ceva util. Suntem într-adevăr convinși că, dacă oamenii venerabili 
care au compus amintitele „legende” ar � cunoscut prezentele informa-
ţii, nu le-ar � trecut sub tăcere fără să le prelucreze cu stilul lor, măcar 
în parte, și astfel să le transmită memoriei posterităţii.

Vă urăm ca paternitatea voastră să �e mereu bine în Domnul Isus 
Cristos, în care noi, �ii voștri pioși, ne recomandăm s�nţiei voastre cu 
umilinţă și devoţiune.

Expediată din localitatea Greccio, 11 august, anul Domnului 
12462.

CAPITOLUL  I

Despre nașterea lui Francisc;
despre vanitatea sa, ciudăţenie și risipă;

și cum a ajuns la generozitate și caritate faţă de săraci

1395 2. Francisc, originar din orașul Assisi, care se a®ă în te-
ritoriul din valea orașului Spoleto, s-a născut în timpul unei absenţe 
a tatălui, iar mama într-un prim moment i-a pus numele Ioan; după 
întoarcerea tatălui din Franţa, a fost chemat cu numele de Francisc.  
[2C 3]

1396 Ajuns la o vârstă adultă și dotat cu inteligenţă perspicace, 
el a început să exercite profesiunea tatălui, adică comerţul, dar cu un 
stil complet diferit. Francisc era mult mai vesel și generos, înclinat spre 
jocuri și cântece, se plimba prin Assisi ziua și noaptea cu prietenii de 
seama lui, �ind atât de generos în cheltuieli, încât risipea în mese și 
alte lucruri, tot ceea ce putea avea sau câștiga. Din acest motiv părinţii 
i-au reproșat că face cheltuieli așa de exagerate pentru el și pentru alţii, 
încât li se părea că nu este �ul lor, ci vlăstarul vreunui mare principe. 
Dar �indcă erau bogaţi și îl iubeau cu gingășie, treceau cu vederea acel 
comportament, nevoind să-l întristeze. Mama, când auzea vecinii vor-

2 Scrisoarea a fost publicată și separat. 
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bind despre risipa tânărului, răspundea: «Ce credeţi despre �ul meu? 
Va � mereu un �u al lui Dumnezeu, prin harul lui».  [2C 3]

Cât despre el, nu era cheltuitor doar la mese și petreceri, ci între-
cea orice limită și în îmbrăcăminte, comandându-și haine mai luxoase 
decât acelea pe care s-ar � cuvenit să le poarte. Era atât de risipitor în 
căutarea originalităţii, încât uneori cosea împreună, pe aceeași haină, 
stofe foarte preţioase și cârpe fără nici o valoare.  [1C 2; LM 1,1; AP 3]

 3. Totuși, prin �rea sa naturală, era politicos în compor-
tament și în conversaţie. Urmând un principiu născut din convingere, 
nu adresa nimănui cuvinte jignitoare sau murdare; dimpotrivă, deși era 
un tânăr strălucitor și risipitor, se hotărâse să nu răspundă celor care 
începeau discursuri vulgare. Astfel faima sa se răspândise în aproape 
toată provincia, și mulţi dintre cei care îl cunoșteau spuneau că urma 
să devină o mare personalitate.

1397 Aceste virtuţi înnăscute au fost ca niște trepte care l-au ri-
dicat până la harul de a putea a�rma despre sine însuși: «Din moment 
ce ești generos și politicos faţă de persoanele de la care nu primești ni-
mic, decât doar o efemeră și goală simpatie, ei bine, este just ca tu să �i 
generos și politicos și cu cei săraci, din dragoste faţă de Dumnezeu care 
te răsplătește cu atâta mărinimie». Din acea zi vedea cu bucurie săracii 
și le împărţea pomeni din abundenţă; într-adevăr, deși era negustor, 
avea slăbiciunea de a risipi bogăţiile acestei lumi3.  [LM 1,1]

Într-o zi, pe când era în prăvălia sa, preocupat cu vânzarea sto-
felor, a venit la el un sărac care i-a cerut de pomană din iubire pentru 
Dumnezeu. Fiind foarte prins de lăcomia câștigului și de atenţia acor-
dată afacerii, el i-a refuzat pomana cerșetorului. Imediat, ca și cum 
ar � fost străfulgerat de harul dumnezeiesc, s-a acuzat pe sine însuși 
de acea mare grosolănie, spunând: «Dacă acel sărac ţi-ar � cerut ceva 
pentru un mare conte sau baron, cu siguranţă că i-ai � dat ceea ce ţi-a 
cerut. Cu atât mai mult, așadar, ar � trebuit să o faci pentru Regele 
regilor și Domnul tuturor».

3 Din punct de vedere istoric este credibil, deoarece era tipic pentru clasa sa 
socială, această aspiraţie a negustorului Francisc de a se înnobila adoptând stilurile 
de viaţă curtenitoare ale aristocraţiei.
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Din acest motiv, din acel moment și-a propus în inima sa să nu 
mai refuze niciodată ceea ce i se va cere în numele unui Domn atât de 
mare.  [1C 17; LM 1,1; AP 4; 2C 5]

CAPITOLUL  II

Despre prizonieratul său în Perugia și despre cele două viziuni
pe care le-a avut pe când voia să devină cavaler

1398 4. În timpul războiului dintre Perugia și Assisi, Francisc a 
fost făcut prizonier împreună cu mulţi dintre concetăţenii săi și a fost 
întemniţat la Perugia. Fiind nobil în maniere, l-au închis în temniţă 
împreună cu cavalerii.

O dată, pe când tovarășii de detenţie erau triști și posomorâţi, el, 
vesel și jovial din natură, nu părea in®uenţat, ba chiar într-o oarecare 
măsură încântat. Atunci, unul dintre camarazi i-a spus că era nebun să 
se prefacă bucuros în timp ce era în închisoare. Francisc i-a răspuns cu 
o voce puternică: «Ce credeţi despre mine? Să știţi că voi � onorat în 
toată lumea».

Un cavaler din grupul său i-a adus o gravă ofensă unuia dintre 
tovarășii de prizonierat; din acest motiv toţi ceilalţi voiau să-l izoleze; 
doar Francisc a continuat să-i �e prieten, cerându-le celorlalţi să facă la 
fel. După un an, între Perugia și Assisi s-a încheiat pacea, iar Francisc 
s-a întors la Assisi împreună cu tovarășii de detenţie.

1399 5. După puţini ani, un nobil din orașul Assisi, doritor să 
câștige bani și glorie, s-a pregătit din punct de vedere militar să meargă 
în Puglia. A®ând de acest lucru, Francisc s-a hotărât să meargă cu el. 
Prin urmare, pentru a � numit cavaler de un anumit conte Gentile4, 
și-a pregătit hainele cele mai preţioase, deoarece, deși era mai puţin 
bogat decât acel concetăţean al său, era mai deschis decât el atunci 
când era vorba de cheltuială.

Într-o noapte, după ce s-a angajat trup și su®et în urmarea pro-

4 Numele explicit se regăsește doar aici: dar cf. Anper 5 și nota relativă: FF 1482.
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iectului său, în timp ce ardea de dorinţa de a porni în călătorie, a fost 
vizitat de Domnul care, știindu-l doritor de onoruri, l-a atras și înălţat 
pe culmile gloriei printr-o viziune. Pe când dormea în acea noapte, i-a 
apărut cineva care, chemându-l pe nume, l-a condus în palatul splendid 
al unei frumoase mirese, plin de arme, plin de scuturi strălucitoare și 
alte asemenea instrumente de război care se potrivesc unui decor de 
cavaleri. Francisc, în timp ce se întreba în tăcere și cu uimire ce erau 
toate acestea, a vrut să știe cui aparţineau acele arme atât de străluci-
toare și acel palat minunat. I s-a răspuns că toate cele expuse și palatul 
erau ale sale și ale cavalerilor săi.

Trezindu-se, s-a ridicat în acea dimineaţă cu inima plină de bu-
curie, în®ăcărat de gânduri lumești (încă nu gustase pe deplin spiri-
tul Domnului) că ar � devenit un mare principe. Considerând astfel 
viziunea ca o prevestire a unui extraordinar succes, a decis să plece 
spre Puglia pentru a � numit cavaler de către acel conte. Era mult mai 
radios decât de obicei, de aceea mulţi se arătau surprinși și se întrebau 
cum de era atât de vesel, dar el răspundea: «Știu că voi deveni un mare 
principe».

1400 6. Francisc, totuși, dăduse o mărturie surprinzătoare de 
politeţe și nobleţe de su®et chiar în ziua precedentă acelei viziuni, și 
putem să credem că tocmai acel gest a fost cauza principală a acelei 
viziuni. În acea zi, într-adevăr, donase unui cavaler sărac toate hainele, 
strălucitoare și de mare preţ, pe care abia și le făcuse.  [2C 5; LM 1,2]

1401 Plecând, așadar, spre a ajunge în Puglia, a ajuns până la 
Spoleto, iar aici a început să nu se simtă bine. Totuși, preocupat de călă-
toria sa, pe când se odihnea, într-o stare de toropeală l-a auzit pe cine-
va care-l întreba unde voia să meargă. Francisc i-a expus cu amănunte 
proiectul său. Acea persoană l-a întrebat: «Cine poate să-ţi �e mai util: 
stăpânul sau slujitorul?». El a răspuns: «stăpânul», iar acea persoană i-a 
replicat: «De ce, atunci, îl abandonezi pe stăpân pentru slujitor, pe prin-
cipe pentru supus?».

Atunci Francisc a întrebat: «Doamne, ce vrei ca eu să fac?». Iar vo-
cea i-a răspuns: «Întoarce-te în orașul tău și ţi se va spune ce trebuie să faci, 
pentru că viziunea pe care ai avut-o trebuie să o interpretezi în alt sens».

Trezindu-se, a început să re®ecteze cu atenţie asupra acestei reve-
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laţii. Dacă prima viziune l-a făcut să-și iasă aproape cu totul din sine 
prin bucuria născută din dorinţa de succese temporale, această nouă 
viziune l-a făcut să se reculeagă în sine însuși. S-a gândit atât de mult, 
cu uimire și intensitate, la conţinutul mesajului primit, încât nu a mai 
reușit să închidă un ochi în acea noapte.

La sosirea dimineţii, în mare grabă s-a reîntors spre Assisi, bu-
curos și plin de entuziasm. Aștepta ca Domnul, care îi trimisese acele 
viziuni, să-i descopere voinţa sa, indicându-i prin sfatul său calea mân-
tuirii. Transformat în su®etul său, nu mai era interesat să meargă în 
Puglia, ci dorea doar să urmeze voinţa dumnezeiască.  [1C 7; 2C 6; LM 
1,3; AP 6]

CAPITOLUL  III

Cum Domnul a vizitat pentru prima dată 
inima lui Francisc cu o blândeţe minunată, 

în virtutea căreia el a început să crească 
în dispreţul faţă de sine și faţă de orice vanitate,

în rugăciune, pomană și iubire faţă de sărăcie

1402 7. După ce s-a întors, așadar, la Assisi, după câteva zile 
prietenii săi l-au ales într-o seară ca domn al lor, pentru a organiza 
după cum voia el cheltuielile necesare petrecerii. El a pregătit, ca atâ-
tea alte ori, o cină somptuoasă. După ce s-a terminat banchetul, au 
ieșit din casă. Prietenii mergeau înaintea lui cu toţii împreună, cân-
tând pe străzile orașului; el, ţinând în mână bastonul comandantului 
(pentru a spune așa), mergea puţin în spatele lor, dar în loc să cânte, 
era cufundat în meditaţiile sale5.  [1C 7]

Pe neașteptate Domnul l-a vizitat, iar inima sa s-a umplut de atâta 
bucurie, încât nu mai putea să se miște, nici să vorbească, și nu mai 
reușea să simtă sau să perceapă decât acea blândeţe care l-a îndepărtat 

5 Pentru exactitatea acestui detaliu de comportament, cf. A. Fortini, Nova 
Vita di san Francesco, Assisi 1959, vol. II, pp. 113-129. 3Comp este izvorul cel mai 
documentat referitor la obiceiurile curtenitoare ale tânărului Francisc.
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de orice senzaţie �zică, atât de mult (așa cum avea chiar el să mărtu-
risească), încât nu ar � putut să se miște din acel loc, decât dacă l-ar � 
rupt în bucăţi.

Prietenii săi, întorcându-se și zărindu-l că s-a oprit atât de depar-
te, au mers la el și au rămas înmărmuriţi când l-au văzut transformat 
aproape într-un alt om. Atunci l-au întrebat: «La ce te gândești, că 
nu ai mai venit după noi? Te-ai gândit, poate, că vrei să-ţi iei soţie?» 
El le-a răspuns cu însu®eţire: «Este adevărat. Mă gândeam să-mi iau 
mireasa cea mai nobilă, bogată și frumoasă din câte aţi văzut vreoda-
tă». Iar ei au început să râdă de el. Francisc, însă, nu spusese acestea din 
proprie iniţiativă, ci a fost inspirat de Dumnezeu. Într-adevăr, mireasa 
sa a fost viaţa religioasă pe care el a îmbrăţișat-o 6, care datorită sărăciei 
a devenit mai nobilă, bogată și frumoasă.  [1C 7]

1403 8. Din acel moment a început să se simtă tot mai umil și să 
dispreţuiască lucrurile pe care înainte le iubea, dar nu încă pe deplin, 
pentru că nu se debarasase în totalitate de vanităţile lumești.

Eliberându-se treptat de gălăgia lumii, se străduia să-l închidă 
în omul interior pe Isus Cristos și perla evanghelică pe care dorea să o 
câștige cu vânzarea oricărei averi ale sale, ascunzându-se de ochii celor 
înșelaţi, în timp ce deseori și aproape în �ecare zi se cufunda în secret 
în rugăciune. Spre acest lucru îl împingea cu siguranţă acea misterioasă 
bucurie care, vizitându-i tot mai des su®etul, îl împingea spre rugăciu-
ne chiar și atunci când se a®a în piaţă sau în alte locuri publice. [1C 6; 
LM 1,4]

Dintotdeauna îi ajutase pe cei nevoiași, dar din acel moment și-a 
propus cu tărie în inima sa să nu mai refuze niciodată să dea de po-
mană vreunui sărac care i-ar � cerut-o din iubire faţă de Dumnezeu, 
ba mai mult, să împartă pomeni mai spontane și generoase decât de 
obicei. Fiecărui sărman care îi cerea de pomană, atunci când era în 
afara casei, Francisc, dacă putea, îi dădea bani; dacă nu avea la el, îi 
făcea cadou pălăria sau cureaua, doar să nu trimită săracul cu mâinile 
goale. Când nu le avea nici pe acestea, se retrăgea într-un loc anume, 
se dezbrăca de cămașă și o dădea în ascuns nevoiașului, rugându-l să o 

6 «Nam ipsa sponsa fuit vera religio quam suscepit»; şi 1Cel 7: «Equidem im-
maculata Dei sponsa est vera religio quam suscepit».



23

primească din iubire faţă de Dumnezeu. În afară de acestea, cumpăra 
obiecte potrivite pentru înfrumuseţarea bisericilor și, în secret, le ofe-
rea preoţilor săraci.  [2C 8; LM 1,6]

1404 9. Când Francisc rămânea acasă în timpul absenţelor ta-
tălui său, chiar dacă lua masa doar cu mama sa, așeza multe pâini 
pe masă, ca și cum ar � pregătit-o pentru întreaga familie. Mama îl 
întreba de ce punea pe masă toate acele pâini, iar el răspundea că erau 
pentru a da de pomană celor săraci, deoarece se decisese să ofere aju-
tor oricăruia i-ar � cerut-o din dragoste faţă de Dumnezeu. Iar mama, 
care-l iubea cu mai multă gingășie faţă de ceilalţi copii, îl lăsa să se 
comporte așa, observând ceea ce el făcea cu mare uimire în inima sa.

Înainte îi plăcea să se întâlnească cu grupul de prieteni, atunci 
când îl invitau, și îndrăgea atât de mult compania lor, încât de multe ori 
se ridica de la masă după ce abia lua o înghiţitură, lăsându-i pe părinţi 
întristaţi în urma plecării sale nechibzuite. Acum, însă, inima lui era în-
dreptată doar către cei săraci și dorea să-i găsească pe cei cărora trebuia 
să le dea pomeni7.

1405 10. Harul dumnezeiesc îl schimbase în mod profund. 
Chiar dacă îmbrăca încă haine laice, îi plăcea să meargă ca un necu-
noscut în diferite orașe, unde putea să se dezbrace de propriile haine 
și să le îmbrace pe cele primite în schimb de la vreun sărac, pentru a 
putea să ceară el însuși pomană din dragoste faţă de Dumnezeu.

1406 În acea perioadă s-a întâmplat ca Francisc să meargă la 
Roma în pelerinaj. O dată intrat în bazilica Sf. Petru, a observat cât de 
mici erau ofertele unora și s-a gândit în sine: «Dacă principele apos-

7 Aceste informaţii atât de detaliate referitoare la faptele întâmplate între zi-
durile casei par să con�rme ipoteza lui Raoul Manselli, conform căruia 3Comp ar � 
legenda «assisană» a lui Francisc, care cuprinde date și impresii răspândite printre 
concetăţenii săi (R. Manselli, «Nos qui cum eo fuimus». Contributo alla questione 
francescana, Roma 1980, pp. 25-30). Libertatea aici demonstrată re®ectă o gene-
rozitate de tip curtenitor; după călătoria la Roma, va apărea treptat o formă de 
compasiune creștină. 3Comp se remarcă, într-adevăr, printre alte izvoare, printr-o 
înţeleaptă caracterizare psihologică a lui Francisc, căruia îi urmărește într-un mod 
atât de convingător progresiva transformare interioară. 
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tolilor trebuie să �e onorat cu splendoare, de ce aceștia lasă oferte atât 
de mici în bazilica unde se odihnește corpul său?». Și cu o izbucnire 
de fervoare și-a dus mâna la punga plină de monede și aruncându-le 
dincolo de gratiile altarului acestea au zăngănit atât de tare, încât i-a 
lăsat impresionaţi pe toţi cei prezenţi de acea ofertă mărinimoasă.

După ce a ieșit în faţa porţilor bazilicii, acolo unde stăteau mulţi 
săraci să ceară pomană, a luat cu împrumut în ascuns hainele unui sărac 
cu care s-a îmbrăcat, după ce s-a dezbrăcat de ale sale. Stând pe trepte-
le bazilicii, în mijlocul altor cerșetori, cerea pomană în limba franceză. 
Într-adevăr vorbea cu plăcere această limbă, chiar dacă nu o folosea în 
mod corect.

Mai apoi s-a dezbrăcat de acele haine și s-a reîmbrăcat cu ale sale; 
reîntorcându-se la Assisi, a început să se roage la Domnul să-i conducă 
calea sa. Insista în rugăciune pentru ca Domnul să-i arate vocaţia sa. 
Nimănui nu mărturisea, însă, secretul său, nici nu apela la sfaturile 
cuiva, în afară de Dumnezeu, care începuse să-i conducă calea, și une-
ori la episcopul din Assisi. În acea perioadă nimeni, într-adevăr, nu 
urma adevărata sărăcie pe care Francisc o dorea mai mult decât orice 
lucru de pe lume, cu voinţa de a trăi și de a muri în ea.  [2C 8; LM 1,6]

CAPITOLUL  IV

Cum la contactul cu leproșii
a început să se învingă pe sine însuși și să i se pară dulce

ceea ce înainte i se părea amar

1407 11. Într-o zi, pe când se ruga cu fervoare, Domnul i-a răs-
puns: «Francisc, dacă vrei să cunoști voinţa mea, trebuie să dispreţu-
iești și să urăști tot ceea ce iubeai lumește și doreai să posezi. Când vei 
începe să faci așa, ţi se va părea insuportabil și amar ceea ce înainte ţi se 
părea atrăgător și dulce; iar de la lucrurile care odinioară te dezgustau 
vei primi mare mângâiere și o imensă blândeţe».  [2C 9]

Francisc a fost fericit la auzul acestor cuvinte și a devenit puternic 
în Domnul, iar într-o zi, în timp ce călărea în împrejurimile orașului 
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Assisi, a întâlnit pe drum un lepros. Fiindcă de obicei simţea un mare 
dezgust faţă de leproși, s-a sforţat să treacă peste acesta, a descălecat 
de pe cal și i-a oferit leprosului un ban, sărutându-i mâna. Primind de 
la acesta un sărut de pace, a încălecat pe cal și și-a urmat drumul. Din 
acea zi a început treptat să nu mai ţină cont de sine însuși, până când a 
ajuns la victoria perfectă asupra sa, prin harul lui Dumnezeu. 

1408 După ce au trecut câteva zile, a luat cu el mai mulţi bani și a 
mers la spitalul pentru leproși; i-a adunat pe toţi împreună și le-a dăruit 
�ecăruia pomană, sărutându-le mâna. La întoarcere, ceea ce i se păruse 
amar, adică să se uite și să atingă leproșii, i s-a transformat într-adevăr 
în ceva dulce. Înainte, mărturisea el însuși, când îi privea pe leproși i se 
părea dezgustător, și nu numai că refuza să-i vadă, dar nici măcar nu se 
apropia de locuinţele lor. Iar dacă uneori se întâmpla să treacă pe lângă 
casele lor sau să vadă vreunul, deși mila îl îndemna să le ofere ceva de 
pomană prin intermediul unei alte persoane, el își întorcea însă faţa în 
cealaltă parte și își astupa nările cu mâinile. Dar prin harul lui Dum-
nezeu a devenit însoţitor și prieten al leproșilor astfel încât, așa cum 
a�rmă în Testamentul său8, stătea în mijlocul lor și îi slujea cu umilinţă.  
[1C 17; 2C 9; LM 2,6; 1,5-6]

1409 12. Aceste vizite la leproși i-au mărit bunătatea. Condu-
cându-și un prieten, pe care îl iubise foarte mult, în afara localităţii, 
i-a mărturisit că descoperise o mare și preţioasă comoară. Acel prieten 
a fost foarte fericit și îl însoţea cu bucurie pe Francisc atunci când era 
invitat.

Francisc îl ducea deseori într-o grotă de lângă Assisi, dar intra 
singur, lăsându-l afară pe prietenul nerăbdător ce voia să ia comoara. 
Francisc, însu®eţit de un extraordinar spirit nou, se ruga în secret la 
Tatăl, dorind ca nimeni să nu știe ce făcea în grotă, în afară de Dum-
nezeu, pe care îl întreba fără încetare ce trebuie să facă pentru a intra 
în posesia comorii cerești.  [1C 6; 2C 9; LM 1,4]

Dușmanul neamului omenesc, care îl urmărea îndeaproape, se 
străduia să-l abată de pe calea cea dreaptă, vrând să-l sperie și să-l 
îngrozească. Într-adevăr, era în Assisi o femeie cocoșată într-un mod 

8 2Test 1-3: FF 110.
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monstruos, iar diavolul, arătându-se omului lui Dumnezeu, i-o amin-
tea, ameninţându-l că dacă nu abandona propunerile sale bune, l-ar � 
îmbolnăvit cu diformitatea acelei femei. Dar puternicul cavaler al lui 
Cristos, neluând în seamă ameninţările diavolului,  se ruga cu evlavie 
pentru ca Dumnezeu să-i conducă calea.  [2C 9]

Suferea în inima sa cu durere de nedescris și neliniște, �indcă 
nu reușea să-și găsească liniștea până când nu-și realiza planurile din 
mintea sa. Gândurile cele mai contradictorii se perindau unul după 
altul, iar cele nepotrivite îl tulburau foarte mult. În interiorul său, însă, 
ardea un foc dumnezeiesc, și nu reușea să-și ascundă ardoarea în®ă-
cărată din minte. Era împovărat de căinţă pentru că păcătuise atât de 
grav, dar greșelile din trecut sau ispitele din prezent nu îl mai ademe-
neau, chiar dacă nu era încă sigur că se va putea abţine în viitor. De 
aceea, atunci când ieșea din grotă, prietenului său i se părea că fusese 
transformat într-un alt om.  [1C 6; LM 1,4]

CAPITOLUL  V

Despre primele cuvinte ce i le-a adresat Răstignitul
și cum din acea zi până la moartea sa
a purtat în inimă patima lui Cristos

1410 13. Într-o zi, pe când Francisc implora cu o evlavie și mai 
în®ăcărată milostivirea lui Dumnezeu, Domnul l-a făcut să înţeleagă 
că peste puţin timp îi va spune ce trebuie să facă. Din acel moment a fost 
atât de plin de bucurie, încât nu se putea abţine să nu arate lumii, chiar și 
fără să vrea, câteva semne ale secretului său. Totuși, vorbea cu rezervă 
despre aceasta și într-o formă enigmatică, declarând că nu avea intenţia 
să meargă în Puglia, ci să realizeze opere nobile și măreţe în patria sa.   
[1C 7; 2C 6; LM 1,3]

Însoţitorii, observând profunda sa schimbare (de acum Francisc se 
îndepărtase de ei din punct de vedere spiritual, chiar dacă �zic uneori 
se alătura grupului), i-au repetat în glumă întrebarea: «Chiar vrei să-ţi 
iei soţie, Francisc?». El le răspundea în termeni enigmatici, așa cum 
am expus mai sus.  [1C 7]
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1411 Se scurseseră câteva zile. Pe când trecea pe lângă biserica 
Sfântul Damian, a simţit în su®et cum i se spune că trebuie să intre 
în ea și să se roage. După ce a intrat, a început să se roage cu evlavie 
înaintea icoanei Răstignitului, care i-a vorbit cu pietate și bunăvoinţă: 
«Francisc, nu vezi că se dărâmă casa mea? Mergi, așadar, și repar-o 
pentru mine». Tremurând și înmărmurit, răspunse: «O voi face cu plă-
cere, Doamne». El, însă, a înţeles că era vorba despre acea biserică care, 
din cauza vechimii, era pe punctul de a se prăbuși. Acele cuvinte l-au 
umplut de atâta bucurie și l-au inundat de atâta lumină, încât a simţit în 
su®et că într-adevăr fusese Cristos răstignit cel care vorbise cu el.  [2C 
10; 3C 2; LM 2,3]

După ce a ieșit din biserică, l-a găsit pe preotul de acolo așezat în 
apropiere, și, ducându-și mâna la pungă, i-a oferit o anumită sumă de 
bani, spunând: «Domnule, te rog să cumperi ulei pentru o lampă ce 
trebuie să ardă mereu în faţa acelui Răstignit. Iar atunci când acești 
bani se vor termina, îţi voi oferi din nou ceea ce îţi este necesar».  [2C 11]

1412 14. Din acel moment, inima sa a fost rănită și suferea la 
amintirea patimii Domnului. Atât timp cât a trăit a purtat mereu în 
inima sa stigmatele Domnului Isus, așa cum se va arăta în mod clar mai 
târziu, atunci când acele stigmate au apărut pe corpul său în mod mi-
nunat și puteau � recunoscute în mod evident.

Drept urmare, și-a impus multe morti�cări asupra cărnii: �e că 
era sănătos, �e bolnav, era foarte dur cu trupul său și aproape nicioda-
tă nu l-a tratat cu vreo atenţie. În consecinţă, în ajunul morţii sale, a 
mărturisit că a păcătuit mult faţă de fratele trup.

1413 O dată mergea de unul singur în împrejurimile bisericii 
Sfânta Maria a Porţiunculei, plângând și lamentându-se cu voce tare. 
Un om pios și spiritual, auzindu-l, a crezut că suferea de vreo boală 
sau avea un necaz și, mișcat de compasiune faţă de el, l-a întrebat de ce 
plângea așa. Francisc a răspuns: «Plâng patima Domnului meu, iar din 
dragoste faţă de el nu ar trebui să mă rușinez să merg prin toată lumea 
gemând cu voce tare». Atunci și acel om a început să plângă împreună 
cu voce tare.

Deseori, ridicându-se de la rugăciune, avea ochii ce păreau plini 
de sânge, atât de amar fusese plânsul său. Și nu se morti�ca doar prin 
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lacrimi, ci, în amintirea patimii Domnului, se abţinea de la mâncare și 
băutură.  [2C 11; 3C 3; LM 1,5; SP 92; CA 78]

1414 15. Dacă uneori stătea la masă cu persoane laice și îi ofe-
reau mâncăruri pe placul său, abia le gusta, scuzându-se în diferite mo-
duri pentru ca să nu-și dea seama că el se priva de ele din abstinenţă. 
Iar atunci când mânca cu fraţii, punea deseori cenușă pe alimente, spu-
nând fraţilor pentru a-și ascunde abstinenţa: «Sora cenușă este castă!».

Altă dată, pe când ședea la masă, un frate a a�rmat că Sfânta 
Fecioară era atât de sărăcuţă, încât, la ora meselor, nu avea ce să-i dea 
de mâncare Fiului ei. La auzul acestor cuvinte omul lui Dumnezeu 
a suspinat cu mare durere și, ridicându-se de la masă, a început să-și 
mănânce pâinea sa pe pământul gol.

Foarte adesea, când era la masă, abia începea să mănânce că se 
și oprea, fără să mănânce și fără să bea, absorbit în totalitate de me-
ditarea lucrurilor cerești. În acele momente nu voia să �e deranjat de 
discursuri, și scoţând suspine din adâncul inimii spunea fraţilor ca de 
�ecare dată când îl auzeau suspinând așa, să-l laude pe Dumnezeu și 
să se roage cu sinceritate pentru el.

Am adăugat, în scris, aceste amintiri despre plânsetul și abstinen-
ţa sa pentru a arăta cum, după viziunea amintită și cuvintele imaginii 
Răstignitului, Francisc s-a conformat întotdeauna patimii lui Cristos 
până la moarte.  [1C 51; 2C 200; LM 7,1 și 5,1]

CAPITOLUL  VI

Cum a fugit de persecuţia tatălui și a rudelor
refugiindu-se la preotul de la Sfântul Damian, 

pe a cărui fereastră aruncase banii 9

1415 16. Fericit de viziunea și cuvintele Răstignitului, Francisc 
s-a ridicat, și-a făcut semnul crucii iar apoi, urcând pe cal și ducând cu 

9 Întreg capitolul VI reia 1Cel 8-15, dar cu integrări și succesiune de episoade 
diferite.
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sine niște stofe de diferite culori, a plecat în orașul Foligno, acolo unde 
și-a vândut calul și toată marfa care o avea și s-a întors imediat la Sfân-
tul Damian.

Aici l-a regăsit pe preotul care era foarte sărac, și, după ce i-a săru-
tat mâinile cu mare credinţă și devoţiune, i-a dat banii și i-a povestit pe 
larg despre proiectul său de viaţă. Preotul, înmărmurit, minunându-se 
de o convertire atât de neașteptată, refuza să creadă și, temându-se să 
nu �e luat în râs, nu a vrut să ţină la el acei bani. Francisc insista cu 
fermitate, sforţându-se să dea credibilitate povestirii sale și rugându-l 
pe preot să-l lase să locuiască cu el. 

Într-un �nal preotul a acceptat cererea ca Francisc să rămână la el, 
dar de frica părinţilor săi nu a acceptat banii. Atunci Francisc, ca un 
sincer dispreţuitor de bani, i-a aruncat pe pervazul unei ferestre, ca și 
cum era o mână de praf.  [1C 8; LM 2,1; AP 7]

1416 În timp ce-și prelungea șederea în acel loc, tatăl său, ca un 
căutător silitor a început să cutreiere pentru a a¨a ce i s-a întâmplat �ului 
său. A®ând că se schimbase în acel mod și că locuia la Sfântul Dami-
an, profund îndurerat în su¨et și răvășit de acele evenimente neașteptate, 
i-a chemat pe prieteni și pe vecini și în mare grabă s-a dus la el.

Dar Francisc, care devenise de-acum un nou cavaler al lui Cristos, 
cum a a®at despre cei care îl ameninţau că vor intra peste el cu forţa, a 
lăsat loc mâniei paterne și a plecat să se refugieze într-o peșteră secretă, 
pe care o pregătise în acest sens, unde a rămas ascuns o lună întreagă.

Peștera era cunoscută de un singur membru al casei tatălui său, și 
Francisc consuma acolo mâncarea pe care din când în când acesta i-o 
aducea. Și se ruga fără încetare cu multe lacrimi pentru ca Domnul 
să-l elibereze de acea persecuţie și să binevoiască cu iubire să-i ducă la 
împlinire aspiraţiile sale.  [1C 9-10; LM 2,2]

1417 17. În post și plânset se ruga cu fervoare și insistenţă la 
Domnul. Neîncrezător în propriile virtuţi și puteri, toate speranţele 
sale și le-a pus în Domnul, care, deși Francisc se a®a încă în întuneric, îi 
insu®a o anumită inefabilă bucurie și îl ilumina cu o lumină minunată.

Până când, într-o bună zi, în®ăcărat de entuziasm, a lăsat pește-
ra și s-a îndreptat spre Assisi, voios, sprinten și bucuros. Înarmat cu 
încredere în Cristos și aprins de iubirea dumnezeiască, reproșându-și 
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lașitatea și neliniștea fără temei, s-a expus fără să se ascundă mâinilor 
și loviturilor persecutorilor.

Când l-au văzut prima dată, cei care îl cunoșteau cum era înainte 
au început să-l insulte, strigând că era un nesimţit și un nebun, arun-
când în el cu noroiul din pieţe și pietre. Văzându-l atât de schimbat faţă 
de obiceiurile de înainte, istovit de morti�cările �zice, atribuiau orice 
faptă a sa epuizării și nebuniei. Dar cavalerul lui Cristos trecea prin 
mijlocul acestor lucruri ca un surd, nelăsându-se clătinat sau schimbat 
de ofense, aducându-i însă mulţumire lui Dumnezeu.

S-a răspândit prin pieţele și străzile orașului vestea despre ce i se în-
tâmpla, până când a ajuns și la urechile tatălui său, care, auzind cum îl 
maltratau concetăţenii, s-a dus imediat să-l ia, cu intenţia nu de a-l eli-
bera, ci de a-i pune capăt zilelor. Pierzându-și orice control, s-a aruncat 
asupra lui ca un lup asupra unei oiţe, și, �xându-l cu o privire amenin-
ţătoare și cu faţa schimonosită, a început să-l bată fără milă. După ce 
l-a târât până acasă, l-a închis într-o cămăruţă obscură mai multe zile, 
încercând prin toate metodele, prin cuvinte și bătăi, să-l readucă la 
deșertăciunea lumească.  [1C 11-12; LM 2,2]

1418 18. Francisc nu s-a lăsat convins de cuvinte, nici nu s-a 
aplecat în faţa lanţurilor sau ale loviturilor. Îndura totul cu răbdare, de-
venind, dimpotrivă, mai pregătit și puternic în urmarea planului său.

Dar când tatăl său a fost constrâns să plece de acasă pentru motive 
urgente, mama lui Francisc, care rămăsese singură cu el, ne�ind de 
acord cu atitudinea soţului, îi adresa lui Francisc cuvinte afectuoase. 
Nereușind, însă, de a-l abate de la sfânta sa propunere, s-a înduioșat 
văzându-l așa, i-a rupt lanţurile și l-a lăsat să plece liber.

Francisc i-a mulţumit lui Dumnezeu atotputernic, s-a întors la 
locul unde locuise înainte și, folosindu-se de libertatea tot mai mare pe 
care o simte cel care a fost pus la încercare de ispitele diavolilor, învă-
ţând din încercări, simţindu-se mai puternic în su®et în faţa injuriilor, 
se mișca cu o mai mare libertate, având planuri tot mai măreţe. Între 
timp tatăl său s-a întors acasă și, negăsindu-și �ul, a început să-și in-
sulte soţia, adăugând păcat la păcat.  [1C 13; LM 2,3]

1419 19. Apoi, tatăl său a mers la palatul primăriei pentru a 
protesta împotriva �ului său în faţa consulilor orașului, cerându-le să-i 
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�e restituiţi banii pe care i-a luat, sărăcindu-i casa. Consulii, văzân-
du-l atât de răvășit, prin intermediul unui herald i-au trimis citaţie lui 
Francisc cu un mandat de prezentare în faţa lor. Dar el a răspuns he-
raldului că devenise liber prin harul lui Dumnezeu și că nu mai era sub 
jurisdicţia consulilor, din moment ce era slujitor doar lui Dumnezeu 
Preaînalt. Nevoind să recurgă la violenţă împotriva lui, consulii i-au 
spus lui Pietro: «Ţinând cont de faptul că �ul tău s-a consacrat slujirii 
lui Dumnezeu, nu mai este sub jurisdicţia noastră»10.

Constatând că apelul său la consuli nu folosea la nimic, el a mers 
să depună același denunţ în faţa episcopului orașului. Acesta, �ind o 
persoană discretă și înţeleaptă, l-a chemat pe Francisc, folosind meto-
dele potrivite, pentru a răspunde la acea plângere a părintelui. Tânărul 
i-a răspuns mesagerului: «Voi veni la domnul episcop, deoarece el este 
tată și domn al su®etelor».

Prin urmare, a venit la episcop și a fost primit de acesta cu mare 
bucurie. Episcopul i-a spus: «Tatăl tău este furios împotriva ta și foarte 
supărat din cauza ta. De aceea, dacă vrei să �i slujitorul lui Dumnezeu, 
dă-i banii pe care îi ai la tine, care poate sunt câștigaţi în mod necinstit, 
și pe care, așadar, Dumnezeu nu vrea să-i cheltuiești spre bene�ciul 
Bisericii din cauza păcatelor tatălui tău, a cărui mânie se va potoli în-
tr-o oarecare măsură când își va recupera banii. Ai încredere în Dom-
nul, �ul meu, comportă-te ca unul puternic și nu-ţi �e teamă, �indcă el va 
� ajutorul tău și îţi va dărui din abundenţă ceea ce va � necesar pentru 
lucrarea Bisericii sale».  [1C 15; LM 2,3; AP 8]

 20. Omul lui Dumnezeu s-a ridicat, bucuros și alinat de 
cuvintele episcopului, și, aducând banii în faţa lui, i-a spus: «Domnule, 
nu numai că vreau să-i restitui cu inima bucuroasă banii luaţi pe mar-
fa sa, ci și hainele mele». După ce a intrat în camera episcopului, s-a 
dezbrăcat de toate hainele sale și a depus banii pe ele, apoi a ieșit afară 
gol, în prezenţa episcopului, a tatălui și a altor prezenţi de faţă, și spuse: 
«Ascultaţi cu toţii și înţelegeţi. Până acum l-am chemat pe Pietro Ber-
nardone tată al meu. Dar din moment ce m-am hotărât să-l slujesc pe 
Domnul, îi dau banii pentru care era furios și toate hainele pe care le-

10 Autorul acestei scrieri cunoaște bine raporturile de autoritate din perioada 
comunală din Italia.
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am avut din averea sa, iar de acum înainte vreau să spun: „Tatăl nostru, 
care ești în ceruri”, nu „tată Pietro di Bernardone”». Cei prezenţi au văzut 
că omul lui Dumnezeu avea un ciliciu pe carnea sa, sub hainele colorate.

Arzând de durere și furios, tatăl său s-a ridicat, a luat banii și toate 
hainele și, pe când le ducea acasă, cei care asistaseră la această scenă au 
rămas indignaţi de comportamentul lui, deoarece nu lăsase �ului nici 
măcar cu ce să se îmbrace. Și, cuprinși de compasiune, au început să 
plângă cu putere pentru Francisc.

Apoi episcopul, analizând cu atenţie curajul omului lui Dumne-
zeu și admirând foarte mult fervoarea și puterea sa curajoasă, l-a primit 
între braţele sale și l-a acoperit cu mantia sa. Înţelesese în mod clar că 
el acţiona prin inspiraţie dumnezeiască și își dădea seama că ceea ce 
văzuse conţinea un mare mister. Din acea zi a devenit ajutorul său. Îl 
îndemna și îl întărea, îl conducea și îl ţinea aproape de sine cu mare 
dragoste.  [1C 15; 2C 12; LM 2,4]

CAPITOLUL  VII

Despre marea trudă și di�cultate cu care s-a confruntat
pentru a repara biserica Sfântul Damian și cum

a început să se învingă pe sine însuși mergând la cerșit

1420 21. Slujitorul lui Dumnezeu, Francisc, dezbrăcat gol de 
toate lucrurile ce aparţin lumii, s-a dedicat realităţilor cerești și, neţi-
nând cont de propria viaţă, a devenit liber pentru a-l sluji pe Dumne-
zeu în toate modurile posibile. 

Reîntors la biserica Sfântul Damian, foarte fericit și plin de entu-
ziasm, și-a făcut o haină ca a unui pustnic și l-a întărit pe preotul acelei 
biserici cu aceleași cuvinte de încurajare ce-i fuseseră adresate lui de 
episcop. Apoi, ridicându-se și intrând în oraș, ca și cum ar � fost exaltat 
în duh, a început să înalţe laude Domnului prin pieţe și pe străzi. După 
ce a terminat această laudă adusă Domnului, a început să caute pietre 
pentru repararea bisericii Sfântul Damian, spunând: «Cine îmi va da o 
piatră, va avea o recompensă; cine îmi va două, două recompense; cine 
trei, tot atâtea recompense!».
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Cu devoţiune su®etească adresa multe asemenea apeluri pline de 
inocenţă, deoarece �ind un om simplu și fără cultură, ales de Dumne-
zeu, se folosea nu de limbajul doct al înţelepciunii umane, ci se comporta 
cu simplitate în �ecare lucru.

1421 Cu toate acestea mulţi râdeau de el, convinși �ind că i s-a 
sucit mintea; alţii în schimb se înduioșau până la lacrimi, văzând că a 
trecut așa de brusc de la o viaţă dezordonată și de la vanităţile lumești 
la atâta exaltare a iubirii dumnezeiești. Dar el, neţinând seama de bat-
jocuri, aducea mulţumire lui Dumnezeu cu fervoare su®etească.

Ne-ar trebui mult spaţiu să povestim cât timp s-a trudit în acea 
lucrare de reparare, și ar � di�cil să ne amintim. Obișnuit cu multă 
comoditate în casa părintească, iată-l acum purtând pietre pe umerii 
săi, îndurând multe sacri�cii pentru a-l sluji pe Dumnezeu.  [1C 18; 2C 
11.13; LM 2,7]

1422 22. Acel preot, văzând osteneala lui Francisc, care se de-
dica slujirii lui Dumnezeu cu un zel ce depășea forţele sale, în po�da 
propriei sărăcii, se străduia să-i ofere o cazare puţin mai specială, știind 
că în lume trăise în bunăstare. Într-adevăr, așa cum omul lui Dumne-
zeu va mărturisi mai apoi, deseori lua prăjiturile cu miere și dulceţuri-
le, și lăsa deoparte mâncărurile care nu-i plăceau.

Într-o zi, dându-și seama de atenţiile preotului, și-a spus în sine: 
«Crezi că vei găsi peste tot un astfel de preot care să te înconjoare cu 
atâta atenţie? Nu este aceasta viaţa de om sărac pe care ai vrut să o 
alegi. Cum cerșetorul merge din poartă în poartă cu blidul în mână și, 
constrâns de nevoie, adună în el mâncăruri diferite, așa trebuie să tră-
iești și tu, din proprie voinţă, din dragoste faţă de Cel care s-a născut 
sărac și a trăit în cea mai mare sărăcie în lumea aceasta, a rămas gol pe 
cruce și a fost îngropat într-un mormânt ce nu-i aparţinea».

Prin urmare, într-o zi s-a ridicat, a luat un blid și a intrat în oraș, 
unde a început să meargă din ușă în ușă cerând de pomană. Deoarece 
punea în blid diferitele tipuri de mâncăruri, mulţi se mirau, aducân-
du-și aminte cum înainte trăise între atâtea delicatese și văzându-l acum 
schimbat până la un asemenea dispreţ faţă de sine însuși. Când a voit să 
mănânce acel amestec de mâncăruri diferite, prima reacţie a fost aceea 
de dezgust, �indcă odinioară, nu numai că nu ar � mâncat așa ceva, ci 
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nu ar � acceptat nici măcar să o privească. Într-un �nal s-a învins pe 
sine însuși și a început să mănânce: i s-a părut că nu mâncase nimic mai 
gustos, nici chiar atunci când mâncase ceva deosebit de aromat.

Inima sa s-a bucurat atât de mult în Domnul, încât până și carnea 
sa, deși slăbită și suferindă, s-a simţi învigorată pentru a suporta cu 
bucurie, din dragoste către Dumnezeu, lucrurile cele mai dure și ama-
re. De asemenea, a mulţumit Domnului, care transformase pentru el 
amărăciunea în ceva dulce, și îl întărise în atâtea moduri. A spus atunci 
acelui preot ca, din acel moment, să nu-i mai pregătească, sau să mai 
ceară altora să-i pregătească, nici o mâncare.  [2C 14]

1423 23. Tatăl său, văzându-l redus la o stare atât de mizeră, 
căzuse pradă unei crâncene dureri. Deoarece îl iubise cu ardoare, vă-
zându-l atât de cadaveric din cauza privaţiunilor excesive și a frigului 
îndurat, îi era rușine și suferea foarte mult din cauza lui, iar atunci când 
îl întâlnea, îl acoperea cu blesteme.

Dar omul lui Dumnezeu, auzind blestemele părintești, își luă 
drept tată un om sărman dispreţuit și îi spuse: «Vino cu mine și îţi voi 
da o parte din pomenile pe care le voi primi. Când îl vei vedea pe tatăl 
meu că mă blestemă, eu îţi voi spune: „Binecuvântează-mă, o tată”. Iar 
tu vei face asupra mea semnul crucii și mă vei binecuvânta în locul lui». 
În timp ce sărmanul îl binecuvânta așa, omul lui Dumnezeu i-a spus 
tatălui său: «Nu crezi că Dumnezeu poate să-mi dea un tată care să mă 
binecuvânteze, împotriva blestemelor tale?».

Chiar și mulţi dintre cei care-și băteau joc de el, văzându-l cum 
suportă cu răbdare toate injuriile lor, erau cuprinși de o mare uimire și 
admiraţie.  [2C 12; AP 9]

1424 Într-o dimineaţă de iarnă, pe când era îmbrăcat doar în 
niște haine sărăcăcioase și insista în rugăciune, fratele său trupesc, tre-
când prin apropiere, a spus cu ironie unui concetăţean: «Spune-i lui 
Francisc ca să-ţi vândă cel puţin un ban din sudoarea sa!». Omul lui 
Dumnezeu, la auzul acestor cuvinte, inundat de fericirea celor mân-
tuiţi, cu fervoare spirituală a răspuns în franceză: «Voi vinde această 
sudoare, și chiar foarte scump, Domnului meu».  [2C 12]

1425 24. În timp ce muncea în mod asiduu la repararea bisericii 
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Sfântul Damian, dorind ca lămpile să rămână mereu aprinse, mergea 
pe străzile orașului pentru a face colectă de ulei. Dar într-o zi, când era 
în apropierea unei case, a văzut niște oameni care se adunaseră pentru 
jocuri de noroc. Rușinându-se să ceară pomană în faţa lor, a făcut cale 
întoarsă. Re®ectând însă mai bine, și-a reproșat că a păcătuit, și, fu-
gind la locul respectiv, și-a mărturisit păcatul său în prezenţa tuturor, 
că din respect faţă de ei se rușinase să ceară pomană. Apoi, cu fervoare 
spirituală, a intrat în casa aceea și, vorbind în franceză, a cerut din 
dragoste faţă de Dumnezeu ulei pentru lămpile bisericii.  [2C 13]

1426 Insistând în lucrările de reparare a bisericii și cu alţi mun-
citori, Francisc, plin de bucurie spirituală, spunea cu voce ridicată, în 
franceză, vecinilor și celor care treceau pe lângă biserică: «Veniţi, aju-
taţi-mă la muncă pentru biserica Sfântul Damian, care va deveni o 
mănăstire de femei, iar pentru faima vieţii lor s�nte, va � glori�cat în 
toată Biserica al nostru Tată ceresc».

În acest fel, plin de spirit profetic, a prevestit ceea ce avea să se în-
tâmple în realitate. Într-adevăr, în acel loc sacru de la Sfântul Damian 
și-a avut în mod fericit începutul, la iniţiativa fericitului Francisc, la 
aproximativ șase ani după convertirea sa, glorioasa familie religioasă 
și Ordinul foarte bun al doamnelor sărace și sacrelor fecioare. Viaţa 
lor minunată și glorioasă a fost pe deplin con�rmată prin autoritatea 
Scaunului apostolic de papa Grigore al IX-lea, de sfântă amintire, la 
acel timp episcop de Ostia.11  [1C 18; 2C 13; LM 4,6]

11 Se referă cu siguranţă la așa-numitele «Constitutiones hugolinianae», care 
sunt o adevărată regulă, sprijinită pe cea a sfântului Bernard, date de Ugolino pe 
când era legat în Toscana și Lombardia (1218) și con�rmate cu bula Cum a nobis 
din 31 martie 1228 (cf. I. Omaechevarría, Escritos de santa Clara, Madrid 1970, 
în mod special pp. 205-279).



36

CAPITOLUL  VIII

Cum, după ce a auzit și înţeles sfaturile lui Cristos
din Evanghelie, imediat și-a schimbat haina externă

și a îmbrăcat noua haină a perfecţiunii 
în interior și în exterior

1427 25. Fericitul Francisc, după ce a terminat reparaţiile la bi-
serica Sfântul Damian, continua să poarte haine de pustnic, mergând 
cu toiagul în mână, încălţăminte în picioare și o curea de piele la mij-
loc. [1C 21]

Dar într-o zi, în timp ce asculta liturghia, a auzit indicaţiile date 
de Cristos discipolilor săi atunci când i-a trimis să predice: adică pe 
drum nu trebuiau să poarte nici aur, nici argint, nici pungă, nici desagă, 
nici pâine, nici toiag, nici încălţăminte, nici două tunici. Ajutat �ind apoi 
de același preot să înţeleagă mai bine aceste indicaţii, plin de o bucurie 
de nedescris a exclamat: «Aceasta este ceea ce doresc să realizez cu 
toate puterile mele!».  [1C 22, LM 3,1]

Și �xându-și în memorie tot ceea ce auzise, s-a angajat să le ur-
meze cu bucurie. Debarasându-se fără întârziere de dubla tunică, din 
acel moment nu a mai folosit toiagul, încălţămintea, punga și desaga. Și-a 
croit o haină sărăcăcioasă și grosolană, iar în locul curelei de piele și-a 
strâns mijlocul cu o funie. Și-a dispus întreaga sa atenţie interioară spre 
a înţelege mai bine și a realiza sfaturile noului har. Inspirat de Dum-
nezeu, a început să vestească perfecţiunea Evangheliei și să predice po-
căinţa cu simplitate. Cuvintele sale nu erau goale, nici ridicole, ci pline 
de puterea Duhului Sfânt, capabile de a pătrunde în adâncul inimii așa 
încât uimeau și atingeau cu putere ascultătorii.  [1C 23; LM 3,2]

1428 26. Așa cum el însuși avea să mărturisească mai târziu12, 
învăţase de la revelaţia dumnezeiască acest salut: «Domnul să-ţi dea 
pacea!». De aceea, în orice cuvântare a sa, la începutul predicii, saluta 
poporul anunţând pacea.

12 Cf. 2Test 23; 1Cel 23; LegM 3,2; dar nici Toma de Celano, nici Bonaventura 
nu includ episodul cu singularul precursor; doar acestei scrieri, Legenda celor trei 
Însoţitori, datorăm formula precisă a salutului franciscan: Pax et bonum!
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Un fapt extraordinar, care cu siguranţă este o minune: înainte de 
convertirea sa, referitor la anunţarea salutului păcii, el avusese un pre-
cursor care străbătea deseori Assisi salutând cu motto-ul: «Pace și bine! 
Pace și bine!».

S-a născut apoi ferma convingere că, asemenea lui Ioan Înainte-
mergătorul, ce s-a dat la o parte imediat ce Isus a început să predice, 
la fel și acel om, asemenea unui al doilea Ioan, l-a precedat pe Francisc 
în vestirea păcii, iar după venirea sa, a dispărut.  [1C 23; LM 3,2; CA 101; 
SP 26]

Și iată că omul lui Dumnezeu, Francisc, însu®eţit de spiritul 
profeţilor și urmând limbajul lor, imediat după acest mesager al său 
anunţa pacea, predica mântuirea, iar datorită binevenitelor sale predici 
foarte mulţi, care înainte trăiseră în dezacord cu Cristos și departe de 
mântuire, acum încheiau pacte de alianţă cu adevărata pace.  [1C 23]

1429 27. În timp ce sinceritatea și veridicitatea învăţăturii și a 
vieţii fericitului Francisc veneau la cunoștinţa mai multor persoane, 
doi ani după convertirea sa, unii oameni s-au simţit stimulaţi de exem-
plul său de a face pocăinţă și au renunţat la orice lucru, pentru a se uni 
cu el în purtarea hainei și în viaţa trăită.

1430 Primul dintre ei a fost Bernard, de sfântă memorie. Văzând 
el perseveranţa și fervoarea fericitului Francisc în slujirea lui Dumne-
zeu, cum repara cu multă trudă bisericile dărâmate și ducea o existenţă 
aspră, știind prea bine că în lume trăise în comodităţi, a luat decizia în 
inima sa să-și împartă la săraci toată averea și să se unească cu Francisc 
în modul de a trăi și de a se îmbrăca.

Într-o zi, așadar, a mers pe ascuns la omul lui Dumnezeu, i-a ară-
tat decizia sa și s-a pus de acord cu el că va veni să-l întâlnească într-o 
seară anume. Fericitul Francisc, care nu avea încă nici un însoţitor, 
a mulţumit lui Dumnezeu și a fost plin de bucurie, cu atât mai mult 
cu cât domnul Bernard era un om cu viaţă exemplară.  [1C 24; 2C 15;  
LM 3,3; AP 10; Fior 2]

 28. În seara stabilită, fericitul Francisc s-a dus așadar la 
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casa lui Bernard cu mare bucurie în inimă, și a rămas la el toată noap-
tea13.

Printre alte lucruri, domnul Bernard i-a spus: «Dacă cineva, timp 
de mai mulţi ani, ar deţine bunuri, multe sau puţine, obţinute de la 
stăpânul său, iar apoi nu ar mai vrea să le ţină pentru mult timp, care 
ar � modul cel mai bun de a se comporta cu ele?». Francisc a răspuns că 
ar trebui să le restituie stăpânului de la care le-a avut. Domnul Bernard 
a continuat: «De aceea, frate, eu vreau să împart, în modul în care tu 
crezi că este mai indicat, toate bunurile mele temporale, din dragoste 
faţă de Domnul meu care mi le-a dat». Iar sfântul i-a răspuns: «Mâine 
dis-de-dimineaţă vom merge în biserică și prin intermediul cărţii Evan-
gheliilor vom cunoaște ceea ce Domnul i-a învăţat pe discipolii săi».

În zorii zilei s-au ridicat și, împreună cu un alt om pe nume Pe-
tru, care de asemenea dorea să devină fratele lor, s-au dus la biserica 
Sfântul Nicolae, aproape de piaţa orașului Assisi. După ce au intrat în 
ea pentru a se ruga, deoarece erau niște oameni simpli ce nu știau să 
găsească cuvintele evanghelice referitoare la renunţarea la lume, s-au 
rugat cu devoţiune la Domnul pentru a binevoi să le arate voinţa sa la 
prima deschidere a cărţii.  [1C 24; 2C 15; LM 3,3; AP 10; Fior 2]

1431 29. După ce au terminat rugăciunea, fericitul Francisc a 
luat cartea ce era închisă și, îngenunchindu-se înaintea altarului, a des-
chis-o. Imediat i-a căzut sub ochi sfatul Domnului: Dacă vrei să �i 
perfect, mergi și vinde tot ceea ce ai și împarte la săraci, și vei avea o 
comoară în cer. După ce a citit versetul, fericitul Francisc a fost foarte 
fericit și a adus mulţumire lui Dumnezeu. 

Dar ca un adevărat adorator al S�ntei Treimi, a vrut să aibă susţi-
nerea a trei mărturii, și a deschis cartea pentru o a doua și a treia oară. 
La a doua, a găsit această frază: Nu duceţi nimic în călătorie, etc.; iar la 
a treia: Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, etc.

Atunci fericitul Francisc – care la �ecare deschidere a cărţii aducea 
mulţumire lui Dumnezeu, care de trei ori arătase în mod clar că aproba 
propunerea și dorinţa pe care el și-a con�gurat-o timp îndelungat – 
spuse celor doi oameni, adică lui Bernard și Petru: «Fraţilor, aceasta 

13 Rapida sinteză a episodului din 1Cel 24 este dezvoltată de 3Comp în toate 
detaliile, iar episodul devine savuros; 2Cel 15 îl preia în acest mod.
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este viaţa și regula noastră, și a tuturor celor care vor voi să se uneas-
că la grupul nostru. Mergeţi așadar și faceţi ceea ce aţi auzit».

1432 A mers așadar domnul Bernard, care era foarte bogat, și 
după ce a vândut tot ceea ce avea și a câștigat mulţi bani, a împărţit toate 
săracilor orașului. Și Petru a urmat sfatul dumnezeiesc, după posibili-
tăţile sale.

După ce s-au lipsit de toate, amândoi au îmbrăcat haina pe care 
sfântul o luase cu puţin înainte, după ce o lăsase pe aceea de pustnic. Și 
din acel moment au trăit împreună cu el, după forma s�ntei Evanghe-
lii, așa cum Domnul le indicase lor.

Și tot așa Francisc a lăsat scris în Testamentul său: «Domnul în-
suși mi-a arătat că trebuia să trăiesc după forma s�ntei Evanghelii»14.  
[1C 24; 2C 15; LM 3,3; AP 11; Fior 2]

CAPITOLUL  IX

Despre cum a fost chemat fratele Silvestru și despre viziunea
pe care el a avut-o înainte de a intra în Ordin

1433 30. În ziua în care domnul Bernard, cum am spus deja, 
împărţea averea sa la săraci, fericitul Francisc era prezent și privea la 
acea lucrare măreaţă a Domnului, glori�cându-l și lăudându-l în inima 
sa. A nimerit acolo și un preot, pe nume Silvestru, de la care Francisc 
cumpărase pietre pentru repararea bisericii Sfântul Damian. Văzând 
cum erau împărţiţi toţi acei bani la sfatul omului lui Dumnezeu, Sil-
vestru a fost cuprins de focul lăcomiei și i-a spus: «Francisc, nu mi-ai 
plătit cum trebuie pietrele pe care le-ai cumpărat de la mine». Auzind 
acuzaţia nedreaptă, sfântul, care ura avariţia, s-a apropiat de domnul 
Bernard, a introdus mâna în mantia sa, acolo unde erau banii, și cu 
mare fervoare spirituală a tras-o afară plină de bani pe care i-a dat pre-
otului nemulţumit. A mai adăugat încă o mână de bani, spunându-i: 
«Ești plătit cum trebuie, acum, domnule preot?». Silvestru a răspuns: 

14 Cf. 2Test 14: FF 116.
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«O, desigur, în totalitate, frate». Și foarte fericit s-a întors la casa sa cu 
banii primiţi.  [2C 109; LM 3,5; AP 12-13; Fior 2]

 31. La puţine zile după aceea, același preot, inspirat de 
Domnul, a început să re®ecteze la ceea ce făcuse Francisc. Și își spunea 
în inima sa: «Nu sunt oare eu un mizerabil, deja bătrân, care dorește 
și caută lucrurile acestei lumi, pe când acest tânăr le dispreţuiește și le 
aruncă din dragoste faţă de Dumnezeu?».

1434 În noaptea următoare, a văzut în somn o cruce imensă, cu 
un vârf atât de înalt, încât atingea cerul, piciorul ei stătea în�pt în gura 
lui Francisc, iar braţele i se întindeau de la un capăt la altul al lumii. 
Trezindu-se, preotul a înţeles, și a crezut cu tărie că Francisc era un 
adevărat prieten și slujitor al lui Cristos, iar mișcarea sa religioasă se 
va răspândi cu rapiditate de la un capăt la altul al lumii. A început să-i 
�e teamă de Dumnezeu și să facă pocăinţă în casa sa. Și în �nal, după 
puţin timp, a intrat în noul Ordin, unde a avut o viaţă sfântă și a sfârșit 
cu o moarte glorioasă15.  [2C 109; LM 3,5; 3C 3; AP 13; Fior 2]

1435 32. Francisc, omul lui Dumnezeu, împreună cu cei doi fraţi 
despre care am vorbit, neavând o casă în care să poată locui împreună, 
s-a mutat împreună cu ei lângă o biserică săracă și abandonată, Sfânta 
Maria a Porţiunculei, iar acolo și-au pregătit o colibă în care să trăiască 
în mod periodic viaţa în comunitate.  [1C 44; 2C 18; LM 2,8; CA 56; AP 14] 

Câteva zile mai târziu, un locuitor din Assisi, pe nume Egidiu, a 
venit la ei și cu respect sincer și devoţiune, stând în genunchi, l-a rugat 
pe omul lui Dumnezeu să-l primească printre prietenii săi. Omul lui 
Dumnezeu, văzându-l plin de credinţă și de devoţiune, prevestind că 
putea să obţină de la Dumnezeu mult har (așa cum mai apoi s-a în-
tâmplat în mod efectiv), l-a primit cu bucurie. După ce s-au reunit cei 
patru, radiind de bucurie și fericire nespusă în Duhul Sfânt, pentru a 
obţine un mai mare bene�ciu spiritual, s-au împrăștiat în lume în felul 
următor.  [1C 25; LM 3,4; AP 14]

15 Vocaţia fratelui Silvestru este povestită de 2Cel 109, ar putea să pară că doar 
din întâmplare, încercând să fructi�ce episodul eliberării orașului Arezzo de diavoli 
(2Cel 108). 
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1436 33. Fericitul Francisc l-a luat cu sine pe fratele Egidiu și a 
plecat în Marca de Ancona, ceilalţi doi au plecat spre o altă regiune. 
Mergând spre Marca, exultau foarte mult în Domnul, iar omul sfânt, 
cântând în franceză cu voce tare și clară laudele Domnului, binecu-
vânta și glori�ca bunătatea Celui Preaînalt. Atât de mare era bucuria 
lor, încât părea că au descoperit o mare comoară în puterea evanghelică a 
doamnei Sărăcii, pentru dragostea căreia au dispreţuit cu generozitate 
și în mod spontan orice bine trecător.  [1C 29; LM 3,7; AP 15]

Și a spus sfântul fratelui Egidiu: «Mișcarea noastră religioasă va � 
asemenea unui pescar, care aruncă plasele sale în apă și prinde o mulţime 
de pești; apoi, lăsându-i în apă pe cei mici, alege și îi pune în coșuri pe 
cei mari». Profetiza astfel expansiunea Ordinului.

Omul lui Dumnezeu nu ţinea încă predici poporului, dar, tre-
când prin orașe și sate, îi îndemna pe toţi să-l iubească și să-l teamă pe 
Dumnezeu, să facă pocăinţă pentru propriile păcate. Fratele Egidiu îi 
îndemna pe ascultători să creadă în cuvintele lui Francisc, spunând că 
dădea sfaturi optime.  [1C 28; AP 15]

1437 34. Ascultătorii apoi se întrebau: «Cine sunt aceștia? Ce 
spun?». În acele timpuri dragostea și teama de Dumnezeu erau aproape 
stinse în inimi, aproape peste tot; calea pocăinţei era cu totul ignorată, 
ba mai mult, era considerată o sminteală. Atât de mare erau concupi-
scenţa cărnii, dorinţele lumești și mândria vieţii, încât întreaga lume 
părea dominată de aceste trei puteri răufăcătoare.

Prin urmare, despre acești oameni evanghelici s-au format opinii 
diferite. Unii îi considerau niște nebuni și niște euforici; alţii susţineau 
că discursurile lor nu puteau să provină din prostie. Unul dintre as-
cultători a a�rmat: «Aceștia ori s-au unit lui Dumnezeu într-un mod 
extraordinar de perfect, ori sunt niște adevăraţi nechibzuiţi, deoarece îi 
vedem cum duc o viaţă disperată: mănâncă foarte puţin, merg desculţi, 
sunt acoperiţi cu haine sărăcăcioase».

Între timp, deși unii s-au speriat văzând s�nţenia modului lor de 
viaţă16, nimeni încă nu îndrăznea să-i urmeze. Fetele, doar cât ce-i 
vedeau de departe, că imediat fugeau înspăimântate, de teamă că erau 

16 Referitor la părerea populară: «lume disperată», cf. Salimbene: FF 2649. 
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niște nebuni smintiţi. După ce au traversat acea provincie, s-au întors 
la locul de la Sfânta Maria.  [1C 30; LM 3,7; AP 16]

1438 35. După ce au trecut câteva zile, au venit la ei alţi trei oa-
meni din Assisi, adică Sabbatino, Morico și Giovanni della Cappella, 
care l-au rugat pe fericitul Francisc să-i primească în fraternitate. El i-a 
primit cu umilinţă și afecţiune. 

Mai apoi, atunci când cereau pomană în oraș, aproape nimeni 
nu le-o oferea, și îi certau  spunându-le că își abandonaseră averile lor 
pentru a le mânca pe ale altora. Și astfel sufereau de o lipsă extremă.

Chiar și părinţii și rudele lor îi persecutau; ceilalţi concetăţeni îi 
dispreţuiau și își băteau joc de ei, ca și cum ar � fost niște nebuni excen-
trici, pentru că în acel timp nimeni nu-și abandona propriile averi pen-
tru a merge să ceară pomană din poartă în poartă17.  [1C 31; LM 3,7; AP 17]

Episcopul orașului Assisi, la care omul lui Dumnezeu mergea 
deseori pentru a se sfătui, l-a primit cu bunăvoinţă și i-a spus: «Via-
ţa voastră mi se pare dură și aspră, �indcă nu aveţi nimic pe această 
lume». Sfântul i-a răspuns: «Domnule, dacă am avea bunuri, ar trebui 
să avem arme pentru a le proteja, �indcă din cauza proprietăţii se nasc 
disensiuni și certuri, și așa este împiedicată în diferite feluri atât iubirea 
faţă de Dumnezeu, cât și iubirea faţă de aproapele. De aceea nu vrem 
să avem nici un bine trecător pe această lume».

Episcopului i-a plăcut mult răspunsul omului lui Dumnezeu, care 
a dispreţuit toate lucrurile vremelnice și mai ales banii, astfel încât în 
toate Regulile18 recomanda mai ales sărăcia și cerea tuturor fraţilor să 
evite banii. 

1439 El într-adevăr a scris mai multe Reguli, și le-a experimen-
tat înainte de a o compune pe cea de�nitivă, pe care a lăsat-o fraţilor. 
Într-una dintre ele, i-a invitat să deteste banii cu aceste cuvinte: «Să 

17 «Cerșetoria» voluntară distinge mișcarea religioasă franciscană de toate ce-
lelalte Ordine religioase ale timpului.

18 Astfel ni se aduce la cunoștinţă existenţa a mai multor Reguli și angaja-
mentul de a le experimenta. Este legitim să ne gândim că Regola non bollata (1221) 
reprezintă, în actuala sa redactare, istoria și momentele (ce trebuie identi�cate) unei 
lente construcţii a Regulii franciscane de�nitive (1223).
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�m atenţi, așadar, noi care am lăsat totul, să nu pierdem, pentru un 
lucru atât de mic, împărăţia cerurilor. Iar dacă s-ar întâmpla să găsim 
în vreun loc bani, să nu ne pese de ei, la fel cum facem și cu praful pe 
care îl călcăm în picioare»19.  [AP 17]

CAPITOLUL  X

Cum a prezis celor șase însoţitori tot ceea ce 
urma să li se întâmple lor

în timpul peregrinărilor apostolice prin lume
și i-a îndemnat să �e răbdători

1440 36. Sfântul Francisc, de-acum plin de harul Duhului Sfânt, 
i-a chemat la sine pe cei șase fraţi citaţi mai sus și le-a prezis ceea 
ce urma să li se întâmple. Le-a spus: «Fraţilor preaiubiţi, să analizăm 
vocaţia noastră. Dumnezeu, în milostivirea sa, ne-a chemat nu numai 
spre mântuirea noastră, ci și spre mântuirea multora. Să mergem, așa-
dar, prin lume, îndemnându-i pe toţi, mai mult prin exemplu decât 
prin cuvinte, să facă pocăinţă pentru păcatele lor și să-și aducă aminte 
de poruncile lui Dumnezeu. Să nu vă �e teamă că veţi părea mici și 
fără cultură, ci vestiţi cu mult curaj și simplitate pocăinţa. Să aveţi 
încredere în Domnul, care a învins lumea! El vorbește cu Duhul său prin 
intermediul vostru și în voi, îndemnându-i pe toţi să se convertească la 
el și să-i păzească poruncile sale. Veţi întâlni unii credincioși, blânzi și 
binevoitori, care vă vor primi cu bucurie și vor asculta cuvintele voastre. 
Mult mai mulţi, însă, vor � cei increduli, care vă vor ofensa și vă vor 
respinge, pe voi și propovăduirea voastră. Prin urmare, propuneţi-vă să 
suportaţi orice lucru cu răbdare și umilinţă».

Auzind acest îndemn, fraţilor a început să le �e teamă. Dar sfântul a 
adăugat: «Să nu vă �e teamă, deoarece nu peste mult timp vor veni la noi 
mulţi înţelepţi și nobili, și se vor uni cu noi în predicarea la regi, la principi, 
și la multe popoare. În număr mare se vor converti la Domnul, care va 
înmulţi și mări familia sa în lumea întreagă».  [1C 27; LM 3,6; AP 18]

19 Aceste cuvinte se regăsesc identice în Rnb 8,5-6: FF 28. 
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1441 37. După ce le-a spus acestea, Francisc le-a dat binecu-
vântarea sa. Oamenii lui Dumnezeu au plecat, respectând cu �delitate 
îndemnurile sale.

Atunci când întâlneau o biserică sau o cruce, se închinau ca să 
recite o rugăciune și spuneau cu evlavie: «Te adorăm, Doamne Isuse 
Cristoase, aici și în toate bisericile care sunt în lumea întreagă și te 
binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat  lumea». Erau 
convinși, într-adevăr, că se a®au în prezenţa lui Dumnezeu, oriunde ar 
� întâlnit o cruce sau o biserică.  [1C 45; 3C 3; LM 4,3; AP 19]

Toţi cei care îi vedeau erau foarte miraţi de felul în care erau îm-
brăcaţi și de modul lor de viaţă, atât de diferit faţă de oricare altul: 
păreau chiar niște �inţe din pădure. Oriunde intrau, putea să �e un 
oraș, un castel, un sat sau o casă, vesteau pacea, îndemnându-i pe toţi 
să se teamă și să-l iubească pe Creatorul cerului și al pământului și să 
păzească poruncile sale.

Erau unii care îi ascultau cu bucurie, dar și unii care, dimpotrivă, 
îi luau în râs. Mulţi îi luau la ţintă cu întrebările. Spuneau unii: «De 
unde veniţi?», alţii întrebau de ce Ordin aparţineau. Deși reușeau cu 
greutate să răspundă la atâtea întrebări, ei mărturiseau totuși cu sim-
plitate că erau niște penitenţi, originari din orașul Assisi. Într-adevăr, 
Ordinul nu era încă numit Religie.

1442 38. Mulţi îi considerau niște șarlatani sau niște smintiţi, și 
nu voiau să-i primească în casa lor de teamă să nu le fure lucrurile20. 
Astfel, în multe localităţi, după ce primeau o grămadă de injurii, se 
adăposteau sub porticurile bisericilor sau caselor.

Într-o zi, doi dintre ei au ajuns la Florenţa. Au cutreierat prin tot 
orașul cerșind, fără însă să găsească pe cineva care să-i găzduiască. 
Ajunși la o casă care avea în faţă un portic, sub care se a®a cuptorul, 
și-au spus: «Am putea să �m găzduiţi aici». Au rugat-o, așadar, pe 
stăpână să-i primească în casă, dar ea a refuzat. Atunci i-au propus cu 
umilinţă să le permită ca măcar să poată să stea în acea noapte aproape 
de cuptor. Femeia a fost de acord. 

20 3Comp 38-40 reia de la Anper 20-23 povestirea maltratărilor suferite de 
primii fraţi. Este vorba despre singurele două izvoare care vorbesc despre acestea 
într-un mod atât de detaliat. 
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Dar când a sosit soţul ei și i-a văzut sub portic, a chemat-o pe 
soţie și i-a spus: «De ce i-ai găzduit sub porticul nostru pe acești ne-
mernici?». Ea i-a explicat că nu a vrut să-i primească în casă, dar le 
permisese să stea afară sub portic, unde ar � putut să fure cel mult 
niște lemne. Omul, deși era foarte frig, nu a vrut să le dea ceva pentru 
a se acoperi, deoarece era convins că era vorba despre niște răufăcători 
și hoţi.

În acea noapte au dormit foarte puţin, până la ora rugăciunii de 
dimineaţă, lângă cuptor, încălziţi numai de iubirea dumnezeiască și 
protejaţi de pătura doamnei Sărăcii. Atunci s-au ridicat pentru a mer-
ge la biserica cea mai apropiată, pentru a participa la liturgia de dimi-
neaţă.  [AP 20]

1443 39. Dis-de-dimineaţă, acea femeie a mers la aceeași biseri-
că și, văzându-i pe cei doi fraţi cufundaţi în rugăciune evlavioasă, și-a 
spus în sine: «Dacă acești oameni ar � nemernici sau hoţi, cum spunea 
soţul meu, nu s-ar ruga cu atâta perseverenţă și evlavie». Pe când re-
®ecta la acestea, un om pe nume Guido a trecut să împartă pomană la 
săracii care se a®au în acea biserică. 

Când a ajuns lângă fraţi, a făcut gestul de a oferi �ecăruia niște 
bani, așa cum făcuse și cu ceilalţi, dar ei au refuzat și nu voiau să-i pri-
mească. Atunci le-a spus: «Dar de ce voi, deși sunteţi săraci, nu luaţi 
bani ca alţii?». Fratele Bernard i-a răspuns: «Este adevărat că suntem 
săraci, dar pentru noi sărăcia nu este o povară, ca pentru ceilalţi nevo-
iași, �indcă am devenit săraci prin alegerea noastră liberă, prin harul 
lui Dumnezeu, urmând sfatul său». Mirat, acel om i-a întrebat dacă au 
avut bunuri și a auzit de la ei că într-adevăr avuseseră mari bogăţii, dar 
din iubire pentru Dumnezeu au împărţit toate lucrurile la săraci.

Cel care a dat acest răspuns a fost acel frate Bernard, al doilea 
după fericitul Francisc, pe care noi astăzi îl considerăm cu adevărat un 
părinte dintre cei mai s�nţi. El a fost primul care, îmbrăţișând misiu-
nea de pace și pocăinţă, a mers pe urmele sfântului lui Dumnezeu, și 
după ce a vândut tot ce avea și a împărţit la săraci, conform sfatului per-
fecţiunii evanghelice, a perseverat până la sfârșit în preasfânta sărăcie.

Femeia, văzând că cei doi refuzaseră banii, s-a apropiat și le-a 
spus că i-ar primi cu bucurie în casa sa, dacă aveau plăcerea să meargă 
pentru a � găzduiţi. Fraţii au răspuns politicos: «Domnul să te răsplă-
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tească pentru buna ta intenţie». Dar sus-numitul Guido, când a auzit 
că cei doi fraţi nu fuseseră găzduiţi în acea noapte, i-a condus în casa 
sa spunând: «Iată locul pe care Dumnezeu vi l-a pregătit! Rămâneţi 
până când doriţi». Iar ei, mulţumind lui Dumnezeu, s-au oprit la el 
câteva zile, edi�cându-l pe stăpânul casei cu exemplul și cuvântul, în 
frica de Dumnezeu, astfel încât el a făcut mai apoi multe pomeni să-
racilor.  [AP 21-22]

1444 40. Însă dacă Guido îi trata cu atâtea atenţii, alţii, în 
schimb, îi acopereau cu dispreţ. Oameni de modestă sau nobilă condi-
ţie socială îi luau în râs și îi ofensau îngrozitor, ba chiar îi și dezbrăcau 
de hainele lor sărăcăcioase. Slujitorii lui Dumnezeu rămâneau goi de-
oarece, conform normei evanghelice, purtau doar o tunică, și nu cereau 
să li se restituie ceea ce li se lua. Dacă, însă, cei care îi maltratau, miș-
caţi de un sentiment de milă, decideau să le redea hainele furate, ei le 
primeau cu bucurie.

Unii aruncau în ei cu noroi, alţii le puneau zaruri în mâinile lor, 
invitându-i să joace; alţii, în sfârșit, după ce îi apucau din spate de ca-
puciu, îi târau atârnaţi pe spinare. Aceste și alte lucruri asemănătoare 
le făceau lor, deoarece îi considerau niște �inţe atât de josnice încât 
puteau să-și permită cu nerușinare să-i sfâșie după cum le plăcea.

În afară de acestea, cu foamea și setea, cu frigul și goliciunea, îndurau 
suferinţe și lipsuri de nedescris. Dar suportând toate cu o răbdare de 
neclintit, conform îndemnului fericitului Francisc, nu se întristau, nu 
se nelinișteau, și nici nu adresau cuvinte urâte celor care-i chinuiau. 
Dimpotrivă, ca niște perfecţi oameni evanghelici, a®aţi în situaţia de a 
realiza mari câștiguri spirituale, exultau foarte mult în Domnul, con-
siderând o fericire în a � expuși la astfel de încercări și suferinţe și, urmând 
cuvântul Evangheliei, se rugau cu râvnă și evlavie pentru persecutorii lor.  
[1C 40; LM 4,7; AP 23]
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CAPITOLUL  XI

Cum au fost primiţi alţi patru fraţi
și despre arzătoarea caritate ce o aveau în mod reciproc

primii fraţi. Despre angajamentul lor în muncă 
și rugăciune, și despre perfecta lor ascultare

1445 41. Văzând așadar lumea că fraţii se bucurau în suferinţele 
lor, silitori și evlavioși în rugăciune, că nu acceptau și nu ţineau la ei 
bani, și că aveau unii pentru alţii o foarte mare dragoste din care se re-
cunoștea într-adevăr că erau discipoli ai Domnului, mulţi, cărora le părea 
rău, veneau la ei și le cereau scuze pentru ofensele făcute. Ei îi iertau 
din inimă spunând: «Domnul să vă ierte!», și le dădeau sfaturi utile 
pentru mântuire.

Unii îi rugau să �e primiţi în grupul lor. Și �indcă toţi cei șase 
însoţitori primiseră de la fericitul Francisc autorizaţia de a primi adepţi 
în Ordin, din cauza numărului mic de fraţi, i-au primit pe unii și îm-
preună cu ei s-au întors cu toţii, la timpul stabilit, la Sfânta Maria a 
Porţiunculei. Când se reîntâlneau erau plini de atâta veselie și fericire, 
încât nu-și mai aminteau de greutăţile îndurate din partea celor rău 
intenţionaţi.

1446 În �ecare zi erau plini de râvnă în rugăciune și în muncă cu 
mâinile lor, pentru a îndepărta de ei orice formă de trândăvie, dușmană 
a su®etului21. La mijlocul nopţii, apoi, se trezeau cu râvnă și se rugau 
cu mare evlavie, emoţionându-se până la lacrimi.

Se iubeau în mod reciproc cu afecţiune profundă, și unul îl slujea 
pe celălalt și îl hrănea, la fel cum o mamă își slujește și hrănește pro-
priul �u unic și iubit. Atât de mult ardea în ei focul carităţii, încât și-a 
� dorit cu bucurie să-și ofere trupul lor la moarte nu numai din iubire 
faţă de Cristos, ci și pentru mântuirea su®etului și trupului fraţilor lor.  
[1C 38-39; AP 24-25]

1447 42. Într-o zi, în timp ce doi dintre acei fraţi mergeau îm-
preună, s-au întâlnit cu un nebun care a început să arunce în ei cu pie-

21 Este veri�carea vieţii a ceea ce este scris în Rnb 7, 10-11: FF 25. 
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tre. Unul dintre ei, văzând că ploua cu pietre pe fratele său, s-a așezat 
imediat în faţa loviturilor, preferând să �e mai degrabă lovit el, din 
arzătoare caritate reciprocă, decât fratele său: și așa erau gata să-și dea 
viaţa unul pentru celălalt.

1448 Erau atât de puternic întemeiaţi și înrădăcinaţi în umi-
linţă și în caritate, încât �ecare îl considera pe celălalt ca pe tatăl și 
domnul său. Și oricine, prin funcţia sa de prelat sau prin darurile 
harului, era mai presus decât ceilalţi, se manifesta ca �ind mai jos și 
mai nevrednic decât toţi.

Cu toţii se supuneau fără rezerve ascultării, pregătindu-se me-
reu să asculte voinţa celui care conducea. Nu făceau distincţie între 
o poruncă dreaptă sau nedreaptă, pentru că orice lucru le-ar � fost 
poruncit, considerau porunca, ca �ind conformă cu voinţa Dom-
nului: de aceea li se părea ușor și plăcut să îndeplinească toate po-
runcile.

Se abţineau de la dorinţele cărnii, judecându-se cu promptitu-
dine pe ei înșiși și �ind atenţi să nu se ofenseze reciproc în nici un 
fel. 

1449 43. Dacă din întâmplare unul pronunţa un cuvânt care ar 
� putut să-i displacă altuia, simţea o așa de mare remușcare de con-
știinţă, încât nu mai avea pace până când nu-și mărturisea vina sa, 
aruncându-se la pământ cu umilinţă, astfel încât cel ofensat să-și pună 
piciorul pe gura sa. Dacă acesta nu voia să facă acest gest, în cazul în 
care cel ce ofensase pe celălalt era un prelat, îi poruncea să-i pună pi-
ciorul pe gura sa, dacă însă era un supus, cerea ca porunca să �e dată 
de prelat. În acest fel căutau să alunge de la ei orice formă de ranchiună 
și de răutate, și să-și păstreze mereu plinătatea carităţii. Astfel, se stră-
duiau să opună diferitelor vicii virtuţile corespondente, atenţionaţi și 
ajutaţi de harul lui Isus Cristos.  [AP 27]

1450 Nici un lucru nu-l considerau proprietate privată, ci puneau 
totul împreună și foloseau în comun cărţile și celelalte lucruri, conform 
învăţămintelor transmise și observate de apostoli. Deși �ecare frate 
și întreaga comunitate trăia într-o sărăcie reală, erau generoși în mod 
spontan cu tot ceea ce li se oferea în numele lui Dumnezeu. Dăruiau cu 
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bucurie pomenile adunate, din dragoste faţă de el, celor care le cereau, 
mai ales săracilor.  [1C 39; LM 4,7; AP 27]

1451 44. Când se a®au pe drum, dacă întâlneau săraci ce le ce-
reau ceva din dragoste faţă de Dumnezeu, dacă nu aveau nimic ce să 
le ofere, le dăruiau câte o bucată din hainele lor sărăcăcioase: uneori 
le dăruiau capuciul, rupându-l de tunică, alte ori o mânecă sau o altă 
bucată de stofă descusută din haină, pentru a împlini cuvintele evan-
ghelice: Celui care îţi cere, dăruiește-i.

Într-o zi, a venit un sărac la biserica Sfânta Maria a Porţiunculei, 
pe lângă care fraţii locuiau în mod periodic, și a cerut pomană. Era 
păstrată acolo o mantie, care aparţinuse unuia dintre ei pe când trăia 
în lume. Francisc i-a spus acestuia să o dea sărăcuţului, iar el i-a dat-o 
îndată cu bucurie. Și imediat, pentru bunăvoinţa sa și consimţământul 
ce și l-a dat ofertei, i s-a părut că acea pomană se ridică la cer: și s-a 
simţit pătruns de o negrăită bucurie.  [AP 28; CA 92; SP 36]

1452 45. Când veneau la ei bogaţii acestei lumi, îi primeau cu 
amabilitate și afecţiune, încercând să-i smulgă din răutate și să-i în-
demne la pocăinţă.

1453 Fraţii cereau cu insistenţă să nu �e trimiși în localităţile lor 
de origine, pentru a evita  întâlnirea și familiaritatea cu propriile rude, 
ascultând de cuvintele Profetului: Am devenit un străin pentru fraţii 
mei și un străin pentru �ii mamei mele.  [1C 41; AP 29]

1454 În sărăcie a®au mare bucurie: nu doreau bogăţii, dimpo-
trivă, dispreţuiau orice bun trecător, care este, însă, dorit de iubitorii 
acestei lumi. Călcau în picioare mai ales banii, ca și cum ar � fost praf 
și, conform învăţăturii sfântului, îi considerau ca și cum ar � fost bale-
gă de măgar.

Erau fericiţi în Domnul, întotdeauna, neavând între ei sau înlă-
untrul lor nimic ce ar � putut în vreun fel să-i întristeze. Cu cât erau 
mai mult separaţi de lume, cu atât mai mult se ţineau strânși legaţi de 
Dumnezeu. Înaintau pe calea crucii și pe cărările dreptăţii, îndepărtau 
din calea strâmtă a pocăinţei și a observării evanghelice orice obstacol, 
pentru a lăsa celor care i-ar � urmat o cale netedă și sigură.  [1C 41; AP 30]
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CAPITOLUL  XII

Cum fericitul Francisc s-a dus cu unsprezece însoţitori
la Curia papei pentru a-l informa

despre proiectul său de viaţă și pentru a obţine
 con�rmarea Regulii compusă de el

1455 46. Văzând fericitul Francisc că Domnul îi creștea pe fraţii 
săi în număr și în merite22 – �ind doisprezece, uniţi în mod perfect de 
același ideal – s-a adresat celor unsprezece, el care era cel de-al doi-
sprezecelea, conducător și părinte al grupului: «Fraţilor, văd că Dom-
nul milostiv vrea să mărească comunitatea noastră. Să mergem, așadar, 
la mama noastră, sfânta Biserică romană, să comunicăm suveranului 
pontif ceea ce Domnul a început să facă prin mijlocul nostru, spre a putea 
continua, în conformitate cu voinţa sa și cu dispoziţiilor sale, ceea ce am 
început».

Cuvintele părintelui au plăcut celorlalţi fraţi și, în momentul ple-
cării spre Curia romană, el le-a spus: «Să alegem ca și conducător pe 
unul din grupul nostru, considerându-l ca pe un vicar al lui Isus Cris-
tos. Vom merge unde el ne va indica, iar când va hotărî să facem o pa-
uză, ne vom opri». L-au ales pe fratele Bernard, primul care l-a urmat 
pe fericitul Francisc, și s-au comportat cu el așa cum sfântul îi sfătuise.

Mergeau cu toţii voioși, discutând între ei cuvintele Domnului, 
fără a îndrăzni să spună nimic care să nu �e spre lauda și gloria lui 
Dumnezeu și spre binele su®etului. Deseori se cufundau în rugăciune. 
Domnul se îngrijea să le găsească găzduire și să �e serviţi cu ce era 
necesar.  [1C 32; LM 3,8; AP 31]

1456 47. Ajunși la Roma, l-au găsit pe episcopul orașului Assisi 
care i-a primit cu mare bucurie. El avea un respect plin de afecţiune 
pentru fericitul Francisc și toţi fraţii, dar, necunoscând motivul venirii 
lor, a fost cuprins de neliniște: se temea că vor să-și abandoneze pa-
tria, acolo unde Domnul începuse prin intermediul lor să săvârșească 
minuni. El era mândru și fericit că avea în dieceza sa oameni atât de 

22 Călătoria la Roma pentru aprobarea Regulii (cap. XII) la început urmează înde-
aproape 1Cel 32-33, dar apoi adaugă numeroase detalii, în consonanţă cu Anper 31-36.
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zeloși, pe a căror stil de viaţă și comportament se baza foarte mult. 
Atunci când, însă, a a®at scopul călătoriei și a înţeles proiectele lor, a 
simţit o mare bucurie și a promis că îi va sfătui și ajuta.

1457 Episcopul de Assisi era cunoscut de cardinalul episcop de 
Sabina, domnul Ioan de Sfântul Paul, om într-adevăr plin de harul 
dumnezeiesc și care-i iubea foarte mult pe slujitorii lui Dumnezeu. 
Episcopul de Assisi îi adusese la cunoștinţă evenimentele legate de fe-
ricitul Francisc și de fraţii săi, și de aceea cardinalul dorea din toată 
inima să-l vadă pe omul lui Dumnezeu și pe oricare dintre fraţii săi. 
Când a a®at că au ajuns la Roma, le-a trimis o invitaţie și i-a primit cu 
mare respect și dragoste.  [1C 32; LM 3,9; AP 32]

 48. În cele câteva zile pe care le-au petrecut cu el, l-au edi-
�cat atât de mult prin discursurile și exemplele lor s�nte, încât cardina-
lul, văzând strălucind în comportamentul lor ceea ce îi fusese povestit, 
s-a recomandat cu umilinţă și evlavie rugăciunilor lor și a cerut, ca o 
favoare specială, să �e considerat ca unul din fraternitate. L-a întrebat 
pe Francisc despre motivul venirii sale și, după ce a ascultat planul pe 
care îl avea în inimă, s-a oferit să-i �e procurator în Curia romană. 

Într-adevăr, a mers la domnul papă Inocenţiu al III-lea și i-a spus: 
«Am întâlnit un om de o perfecţiune extraordinară, care vrea să tră-
iască după forma s�ntei Evanghelii, observând în toate perfecţiunea 
evanghelică. Sunt convins că Domnul vrea, prin intermediul său, să 
reformeze în toată lumea credinţa S�ntei Biserici». La auzul acestor 
cuvinte, domnul papă a rămas foarte mirat și a cerut cardinalului să-l 
aducă pe fericitul Francisc.  [1C 33; 2C 16; LM 3,9; AP 33]

1458 49. Astfel, în ziua următoare omul lui Dumnezeu a fost 
prezentat de cardinal suveranului pontif, căruia Francisc i-a expus în 
întregime sfânta sa propunere. Papa, dotat cu o putere de discernământ 
deosebită, a fost de acord cu dorinţele sfântului, conform formelor sta-
bilite, și i-a dat multe sfaturi lui și fraţilor săi. Apoi i-a binecuvântat cu 
aceste cuvinte: «Mergeţi cu Domnul, fraţilor, și predicaţi tuturor po-
căinţa, așa cum El va binevoi să vă inspire. Când Domnul atotputernic 
vă va mări în număr și har, veniţi și ne anunţaţi, iar noi vă vom acorda 
alte lucruri și vă vom încredinţa sarcini mai stabile și angajante».
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Voind, însă, să știe dacă concesiile făcute și cele pe care promitea 
că le va face răspundeau voinţei lui Dumnezeu, înainte ca sfântul să-și 
ia rămas bun, i-a spus lui și însoţitorilor săi: «Iubiţi �i, modul vostru 
de viaţă ni se pare prea dur și aspru. Și deși suntem convinși că zelul 
vostru este atât de sincer, încât nu putem să ne îndoim de voi, totuși 
este datoria noastră să ne preocupăm de cei care vă vor urma în viitor, 
pentru ca să nu considere calea voastră prea anevoioasă».

Dar văzând statornicia lor în credinţă, speranţa lor atât de puter-
nic ancorată în Cristos și voinţa de a nu se abate de la fervoarea lor, i-a 
spus fericitului Francisc: «Fiule, mergi și roagă-l pe Dumnezeu să-ţi 
descopere dacă cererea voastră urmează voinţa sa. Atunci când ţi se 
va manifesta voinţa Domnului, vom veni în întâmpinarea dorinţe-
lor tale».  [2C 16; LM 3,9; AP 34]

1459 50. În timp ce sfântul lui Dumnezeu stătea recules în ru-
găciune, așa cum domnul papă îl sfătuise, Domnul i-a vorbit în su®et 
prin intermediul acestei parabole23: «Era odată în deșert o femeie săracă 
și foarte frumoasă. Atras de farmecul frumuseţii sale, un mare rege a 
dorit să o ia de soţie, sperând că-i va dărui niște copii frumoși. După 
ce a fost celebrată și consumată căsătoria, i-a născut mulţi �i, iar atunci 
când au crescut, mama le-a spus aceste cuvinte: „Fiilor, să nu vă ruși-
naţi, pentru că în realitate sunteţi �i de rege. Mergeţi, așadar, la curtea 
sa, iar el vă va da tot ce vă trebuie”. Ajunși în faţa suveranului, acesta 
le-a admirat frumuseţea și, văzând că îi seamănă, i-a întrebat: „Ai cui 
�i sunteţi?”. Când i-au răspuns că sunt �ii unei femei sărace, care trăia 
în deșert, regele i-a îmbrăţișat cu mare bucurie și le-a spus: „Nu vă �e 
teamă, pentru că sunteţi �ii mei. Dacă la masa mea mănâncă străinii, 
cu atât mai mult voi, care sunteţi �ii mei legitimi!”. Și a poruncit acelei 
femei să trimită la curte toţi �ii avuţi de la el, pentru a � crescuţi acolo».

Din această viziune, care i-a apărut în timp ce se ruga, ferici-
tul Francisc a înţeles că acea doamnă săracă îl simboliza pe el însuși.   
[2C 16; LM 3,10; AP 35; Oddone (FF 2247)]

1460 51. După ce a terminat rugăciunea, sfântul s-a prezentat la 

23 2Cel 16 reia parabola, nu însă și interpretarea pe care o face Francisc înaintea 
papei (cf. n. 51: FF 1460).
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suveranul pontif și i-a povestit în ordine parabola ce i-a fost revelată de 
Domnul. Și a adăugat: «Eu sunt, domnule, acea femeie săracă pe care 
Domnul o iubește și pe care, prin milostivirea sa, a făcut-o frumoasă și 
de la care i-a plăcut să aibă niște �i legitimi. Regele regilor mi-a promis 
că va crește toţi �ii avuţi de la mine, deoarece dacă el hrănește străi-
nii, cu atât mai mult va avea grijă de �ii săi legitimi. Dacă Dumnezeu 
dăruiește bunurile temporale păcătoșilor și nevrednicilor, însu®eţit de 
dragostea faţă de �ii săi ce trebuie hrăniţi, cu mult mai mult va � ge-
neros cu oamenii evanghelici, cărora aceste lucruri trebuie să li se dea 
pentru că le merită».

La auzul acestor lucruri, domnul papă a fost cuprins de o mare ui-
mire, mai ales pentru că, înainte de sosirea fericitului Francisc, văzuse 
în vis24că bazilica Sfântul Ioan în Lateran era în pericol să se dărâme, 
dar un religios, mic și cu înfăţișare umilă, o sprijinea proptind-o cu ume-
rii săi. S-a trezit mirat și înspăimântat și, �ind o persoană foarte dis-
cretă și înţeleaptă, s-a concentrat pentru a descoperi semni�caţia unei 
astfel de viziuni. Puţine zile după aceea a venit la el fericitul Francisc, 
care i-a arătat propunerea sa, așa cum s-a amintit, și i-a cerut aprobarea 
Regulii pe care o redactase cu cuvinte simple25, folosindu-se de expresii 
din sfânta Evanghelie, pe care dorea din toată inima să o observe în-
tr-un mod perfect.  [2C 17, LM 3,10]

Pontiful, văzând fervoarea sa în slujirea lui Dumnezeu și con-
fruntând viziunea sa cu povestirea simbolică prezentată de Francisc, a 
început să-și spună: «Într-adevăr, acesta este omul religios și sfânt prin 
intermediul căruia Biserica lui Dumnezeu va � reînălţată și sprijinită».

Și astfel, el l-a îmbrăţișat pe Francisc și a aprobat Regula ce o 
scrisese. L-a autorizat, de asemenea, pe el și pe însoţitorii săi, să pre-
dice oriunde pocăinţa, cu condiţia ca toţi cei care predicau trebuiau să 
obţină permisiunea de la fericitul Francisc. Și același lucru l-a aprobat 
mai apoi în consistoriu26.  [1C 33; 2C 17; AP 36; CA 101]

24 Și această viziune a lui Inocenţiu al III-lea, necunoscută în 1Cel, apare în 
2Cel 17.

25 Cf. 2Test 15.
26 «Et hoc idem postea in concistorio approbavit». Informaţia nu este reluată 

de 2Cel și nici de sfântul Bonaventura. Spec 26 prezintă aceeași expresie («in consis-
torio») di 3Comp, în timp ce CAss 101 folosește expresia «in consilio».



54

1461 52. După ce a obţinut aceste concesii, fericitul Francisc a 
adus mulţumire lui Dumnezeu și, punându-se în genunchi, a promis cu 
umilinţă și devotament domnului papă ascultare și respect. Ceilalţi 
fraţi, conform ordinului domnului papă, au promis la rândul lor ascul-
tare și respect fericitului Francisc.

După ce au primit binecuvântarea de la Inocenţiu al III-lea, s-au 
dus să viziteze mormintele apostolilor. Cardinalul de Sfântul Paul a 
obţinut permisiunea ca fericitului Francisc și celorlalţi unsprezece fraţi 
să li poată conferi tonsura, deoarece voia ca toţi cei doisprezece să �e 
asociaţi clericilor.  [1C 34; LM 3,10; AP 36]

1462 53. Lăsând orașul, omul lui Dumnezeu a plecat cu fraţii 
săi să cutreiere lumea, plin de uimire să vadă că a realizat cu atâta 
ușurinţă dorinţa sa. În �ecare zi îi creștea speranţa și încrederea în 
Mântuitorul, care prin s�ntele sale revelaţii îi prevestise ceea ce apoi 
s-a întâmplat cu adevărat.

Într-adevăr, într-o noapte, înainte de a obţine de la papă ceea ce 
am expus anterior, în timp ce dormea, lui Francisc i-a apărut într-o 
viziune că mergea pe un drum, la marginile căruia creștea un copac 
de mari dimensiuni, frumos, puternic și viguros. S-a apropiat de el și, 
deodată, a simţit că a devenit atât de înalt, încât putea să atingă vârful 
copacului, reușind cu foarte mare ușurinţă să-l aplece până la pământ.

Într-adevăr, s-a întâmplat chiar așa, atunci când domnul papă 
Inocenţiu, copacul cel mai înalt și frumos ce putea să crească în lume, 
s-a înclinat cu atâta bunăvoinţă la cererea și voinţa lui Francisc.  [1C 33; 
LM 3,8]

CAPITOLUL  XIII

Despre e�cacitatea predicării sale
și despre prima locuinţă pe care a avut-o: în ce mod 

fraţii stăteau acolo și cum apoi s-au îndepărtat

1463 54. Din acel moment fericitul Francisc, cutreierând prin 
orașe și castele, a început să predice peste tot cu mai mare angajament 
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și siguranţă, neapelându-se la convingătoare raţionamente fondate pe în-
ţelepciunea umană, ci bazându-se pe doctrina și pe puterea Duhului Sfânt, 
anunţând cu încredere împărăţia lui Dumnezeu.

Era un predicator ce spunea adevărul, împuternicit de autoritatea 
apostolică. Nu făcea apel la nici o măgulire, dispreţuind dulcegăriile 
în discursuri, deoarece ceea ce propunea altora cu cuvântul, asimilase 
înainte el însuși prin fapte, astfel încât era capabil să anunţe fără nici o 
ezitare adevărul.  [1C 36; LM 4,5 și 12,8; AP 36]

Chiar și mulţi literaţi și persoane culte admirau e�cacitatea dis-
cursului său și acel adevăr pe care nu-l învăţase de la nici un om, venind 
să-l vadă și să-l asculte ca pe un om dintr-o altă lume. Mulţi din popor, 
nobili și oameni simpli, clerici și laici, mișcaţi de inspiraţia dumneze-
iască, au început să pășească pe urmele fericitului Francisc și, după ce 
abandonau preocupările și vanităţile lumii, au început să trăiască după 
regula sa de viaţă.  [1C 37; LM 4,7]

1464 55. Fericitul părinte locuia împreună cu �ii săi pe un teren 
în apropiere de Assisi, numit Rivo Torto, unde era un bordei abando-
nat de toţi. Înăuntru spaţiul era atât de strâmt, încât cu mare di�cultate 
puteau să se așeze sau să se întindă. Deseori, din cauza lipsei de pâine, 
se hrăneau doar cu napi obţinuţi cu greutate din pomenile primite în 
diferite locuri.

Omul lui Dumnezeu scrisese numele fraţilor pe grinzile bordeiu-
lui, astfel încât oricine ar � dorit să se odihnească sau să se roage, să-și 
poată recunoaște propriul loc, și într-un spaţiu atât de mic și de strâmt, 
nici o gălăgie să nu deranjeze liniștea interioară.  [1C 42; LM 4,3]

Dar într-o zi, pe când fraţii se a®au acolo, iată că a sosit un ţăran 
cu măgarul său, cu intenţia de a locui în bordei cu animalul. Deoarece 
fraţii nu l-au împiedicat, în timp ce intra cu măgarul a spus: «Intră, 
intră, că o să facem bine acestui loc»27.

Părintele sfânt, auzind astfel de cuvinte și intuind planul ţăra-
nului, a simţit un sentiment de iritare faţă de el, mai ales pentru că 
făcuse o mare gălăgie cu măgarul său, deranjându-i pe fraţii care în 

27 Fraza, puţin enigmatică, era clară pentru Francisc: acel ţăran se temea că 
fraţii vor construi o locuinţă permanentă mărind coliba și adăugând la ea alte colibe 
(cf. 1Cel 44); dar Toma de Celano nu redă comentariul lui Francisc. 
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acel moment erau cufundaţi în liniște și rugăciune. Atunci omul lui 
Dumnezeu le-a spus fraţilor săi: «Știu bine, fraţilor, că Dumnezeu nu 
ne-a chemat să pregătim un grajd pentru măgar, nici să avem certuri 
cu oamenii, ci să mergem din când în când să predicăm oamenilor 
calea mântuirii dându-le sfaturi bune și mai ales să ne dedicăm rugă-
ciunii și aducerii de mulţumire».

1465 Prin urmare, au lăsat acel bordei pentru a � folosit de să-
racii leproși și s-au mutat la Sfânta Maria a Porţiunculei, în apropierea 
căreia se a®a o căsuţă în care au locuit înainte de a primi acea biserică.  
[1C 44; LM 4,5]

 56. Ulterior, Francisc, urmând voinţa și inspiraţia lui 
Dumnezeu, a cerut cu umilinţă și a obţinut biserica de la abatele mă-
năstirii Sfântul Benedict de pe muntele Subasio, în apropiere de As-
sisi. El a recomandat-o cu o specială insistenţă ministrului general și 
tuturor fraţilor, ca pe locul preferat al Fecioarei glorioase dintre toate 
locurile și bisericile din lume.  [2C 18; CA 56]

La preferinţa specială pentru acest loc a contribuit mult și viziu-
nea pe care un frate o avusese pe când trăia încă în lume și pe care fe-
ricitul Francisc l-a iubit cu o afecţiune particulară, până când a trăit cu 
el, arătându-i o mare familiaritate. Pe când dorea să se consacre slujirii 
lui Dumnezeu – cum avea mai apoi să facă cu �delitate faţă de Religie 
– i s-a părut că vede într-o viziune că toţi oamenii de pe pământ erau 
orbi și că stăteau îngenunchiaţi în jurul bisericii Sfânta Maria a Porţi-
unculei, cu mâinile împreunate și ridicate, cu faţa spre cer. Și cu voce 
tare, plângând, îl rugau pe Domnul să  binevoiască, în milostivirea sa, 
să le redea tuturor vederea. În timp ce se rugau, i s-a părut că din cer a 
ieșit o mare strălucire care, coborând asupra lor, i-a iluminat pe toţi cu 
lumina sa însănătoșitoare. 

Trezindu-se, și-a reînnoit cu tărie propunerea de a se pune în 
slujirea lui Dumnezeu. Puţin timp după aceea, abandonând pentru 
totdeauna această lume rea și toate tentaţiile ei, a intrat în Religie, 
unde a perseverat cu umilinţă și evlavie în slujirea lui Dumnezeu. 
[2C 20; LM 2,8]
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CAPITOLUL  XIV

Despre capitulul care se celebra de două ori pe an
 la Sfânta Maria a Porţiunculei

1466 57. După ce a obţinut de la abate locul de la Sfânta Maria, 
așa cum s-a amintit, fericitul Francisc a stabilit ca să se celebreze capi-
tulul de două ori pe an: la Rusalii și la sărbătoarea dedicată sfântului 
Mihai.

La Rusalii se adunau la Sfânta Maria a Îngerilor toţi fraţii și discu-
tau despre cum se putea observa mai bine Regula; trimiteau fraţi în di-
ferite regiuni să predice poporului, alţii erau distribuiţi în provinciile lor. 

Sfântul Francisc adresa fraţilor îndemnuri, mustrări și directive ce 
i se păreau conforme cu voinţa lui Dumnezeu. Și tot ceea ce el exprima 
prin cuvinte, o demonstra cu grijă și afecţiune în comportamentul său.

1467 El îi venera pe prelaţii și preoţii s�ntei Biserici, îi respecta 
pe domni, nobili și bogaţi, dar îi iubea cel mai mult pe săraci, partici-
pând cu gingășie la suferinţele lor și arătându-se supus tuturor. Deși 
era deasupra întregii fraternităţi, totuși desemna pe unul dintre fraţii 
care trăiau cu el ca și guardian al său și domn, și îl asculta cu umilinţă 
și devotament pentru a alunga de la el orice ocazie de mândrie. În mij-
locul oamenilor își apleca cu umilinţă capul până la pământ, cu scopul 
de a merita în faţa lui Dumnezeu să �e ridicat printre s�nţii și aleșii săi.

1468 Îi îndemna fără încetare pe fraţi la observarea �delă a s�n-
tei Evangheliei și a Regulii pe care o promiseseră, și în special să �e 
reverenţioși și devotaţi faţă de o�ciul divin și normele ecleziastice, as-
cultând cu evlavie liturghia și adorând cu maximă devoţiune trupul 
Domnului. A vrut ca fraţii să-i respecte într-un mod special pe preoţii 
care administrează sacramentele atât de venerate și sublime: oriunde 
îi întâlnea, trebuiau să-și plece capul în faţa lor și să le sărute mâinile; 
dacă îi întâlnea călare, voia să le sărute nu numai mâinile, ci și zurgă-
lăii calului pe care călăreau, din respect faţă de puterea lor sacerdotală.

1469 58. Insista și pentru ca fraţii să nu judece pe nimeni, și să 
nu privească cu dispreţ pe cei care trăiau în lux și se îmbrăcau cu atenţie 
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exagerată și fast, �indcă Dumnezeu este Domnul nostru și al lor, și 
are puterea de a-i chema, și după ce i-a chemat să-i îndreptăţească. Mai 
mult, prescria că aceștia trebuiau consideraţi ca niște fraţi și stăpâni: 
sunt fraţi pentru că sunt creaţi de unicul Creator; sunt stăpâni, pentru 
că îi ajută pe cei buni să facă pocăinţă, furnizându-le lucrurile necesare 
pentru trup. Și adăuga și aceasta: «Astfel trebuie să �e comportamen-
tul fraţilor în mijlocul lumii, încât oricine îi ascultă și îi vede, să-l glori-
�ce pe Tatăl ceresc și să-l laude cu devotament».

Avea dorinţa vie ca atât el, cât și fraţii săi, să săvârșească nenumă-
rate fapte bune, prin mijlocul cărora Domnul este lăudat. Și le spunea 
lor: «Pacea pe care o vestiţi cu gura, să o aveţi și mai abundentă în ini-
mile voastre. Nu provocaţi pe nimeni la mânie sau scandal, ci cu toţii 
să �e atrași spre pacea, bunătatea și armonia blândeţii voastre. Aceasta 
este vocaţia noastră: să îngrijim rănile, să înfășăm fracturile și să-i re-
chemăm pe cei rătăciţi. Mulţi, într-adevăr, care ni se par membre ale 
diavolului, într-o zi vor � discipoli ai lui Cristos».  [AP 38]

1470 59. Piosul părinte îi dojenea pe fraţii săi ce erau prea duri 
cu ei înșiși, morti�cându-se în mod excesiv în vegheri, posturi și peni-
tenţe corporale. Erau unii, într-adevăr, care pentru a-și reprima dorinţa 
cărnii își aplicau penitenţe atât de grave, încât păreau că se urăsc pe ei 
înșiși. Omul lui Dumnezeu interzicea asemenea excese, certându-i pe 
acei fraţi cu dragoste și rechemându-i la bunul simţ, înfășându-le răni-
le cu bandajul poruncilor înţelepte.

Niciunul dintre fraţii care intervenea la capitul nu îndrăznea să 
vorbească despre argumente lumești, ci se întreţineau în mod reciproc 
discutând despre vieţile s�nţilor Părinţi și despre mijloacele cele mai 
bune și mai potrivite pentru a obţine harul Domnului Isus Cristos. 
Dacă vreun frate prezent la capitul era chinuit de vreo ispită sau su-
ferinţă, ascultându-l pe fericitul Francisc vorbind cu atâta savoare și 
fervoare, și văzând modul său de a trăi ca un penitent, se simţea liber 
de ispite și ușurat într-un mod miraculos de suferinţe.

Vorbea cu ei punându-se în situaţia lor, nu ca un judecător, ci ca 
un părinte înţelegător cu �ii săi și ca un medic plin de compasiune faţă 
de bolnavi, capabil să �e in�rm cu in�rmii și chinuit cu cei chinuiţi. 
Totuși, îi rechema la datorie pe cei care comiteau infracţiuni și aplica 
pedepse meritate celor care recidivau și recalcitranţilor.  [AP 39]
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1471 După ce se termina capitulul, îi binecuvânta pe toţi fraţii și 
îi încredinţa pe �ecare diferitelor provincii. Oricare dintre ei avea Spi-
ritul lui Dumnezeu și elocvenţa potrivită predicării, �e cleric, �e laic, 
îi acorda licenţa de a predica. Iar ei, după ce primeau binecuvântarea 
cu mare bucurie interioară, se împrăștiau în lume ca peregrini și străini, 
neluând nimic în călătorie în afară de cărţile indispensabile pentru a 
recita rugăciunea orelor liturgice. Oriunde se întâlneau cu un preot, 
bogat sau sărac, demn sau nedemn, se aplecau cu umilinţă în semn de 
reverenţă și, atunci când trebuiau să �e găzduiţi, preferau să se adrese-
ze preoţilor, și nu laicilor.  [AP 40]

60. Când însă nu puteau să �e găzduiţi de preoţi, mergeau în că-
utarea persoanelor spirituale și cu frica de Dumnezeu, în casa cărora 
să locuiască cu demnitate: acest lucru s-a întâmplat până când, în toate 
orașele și satele pe care își propuneau să le viziteze, Domnul i-a inspirat 
pe unii oameni cu frica de Dumnezeu să închirieze niște ospicii pentru 
fraţi. Ulterior au fost construite în mod special pentru ei niște locuinţe 
în orașe și în sate. 

Domnul le comunica cuvântul și spiritul potrivit timpurilor și cir-
cumstanţelor, astfel că puteau ţine discursuri ce pătrundeau puternic în 
inimile tinerilor și bătrânilor, care, părăsindu-și tatăl și mama și toată 
averea, îi urmau pe fraţi îmbrăcând haina Religiei lor. Atunci a fost cu 
adevărat adusă pe pământ sabia, când tinerii intrau în Religie, lăsân-
du-i pe părinţi în mizeria păcatelor. Cei ce erau primiţi în Ordin erau 
conduși la fericitul Francisc pentru a primi de la el haina religioasă cu 
umilinţă și evlavie. 

1472 Nu erau doar bărbaţii cei care se converteau intrând în Or-
din, ci și multe fecioare și văduve, însu®eţite de predicarea fraţilor și 
urmând sfatul lor, se închideau pentru a face pocăinţă în mănăstirile 
organizate în orașele și satele lor. Iar unul dintre fraţi a fost constituit 
vizitator corector28 pentru ele.

De asemenea, și bărbaţii căsătoriţi și femeile măritate, neputân-

28 Este vorba despre acele mănăstiri feminine conduse de Ugolino – Grigore 
al IX-lea, care ulterior vor forma Ordinul clariselor (numit așa doar începând cu 
Urban al IV-lea). Vizitatorul era fratele Filip Longo. 
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du-se desprinde din legăturile matrimoniale, în urma unor sfaturi bi-
nevenite din partea fraţilor au putut să facă o pocăinţă mai severă în 
casele lor29.

Astfel, prin intermediul fericitului Francisc, perfect adorator al 
S�ntei Treimi, Biserica lui Dumnezeu a fost reînnoită de aceste trei 
Ordine, așa cum fusese pre�gurat de anterioara restaurare a celor trei 
biserici. Fiecare dintre aceste trei Ordine a fost aprobat, la timpul său, 
de suveranul pontif.  [AP 41; Fior 16]

CAPITOLUL  XV

Moartea cardinalului Ioan, primul protector, 
și alegerea domnului Ugolino de Ostia 

ca tată și protector al Ordinului

1473 61. Venerabilul părinte, mai sus numitul domn Ioan, car-
dinal de Sfântul Paul, care deseori îi oferea sfaturi și protecţie fericitu-
lui Francisc, elogia viaţa și faptele sfântului și a fraţilor săi în prezenţa 
altor cardinali. Iar su®etul lor a fost mișcat să-l iubească pe omul lui 
Dumnezeu și pe fraţii săi, atât de mult încât �ecare dintre cardinali 
dorea să aibă în casa lui un frate, nu pentru a obţine anumite servicii, 
ci pentru s�nţenia lor și pentru respectul pe care-l aveau faţă de ei.

1474 După moartea domnului cardinal Ioan de Sfântul Paul, 
domnul l-a inspirat pe unul dintre cardinali, pe nume Ugolino, în acel 
timp episcop de Ostia, să-l iubească îndeaproape pe fericitul Francisc și 

29 Este acea mișcare religioasă care mai apoi se va numi al Treilea Ordin fran-
ciscan și care a fost aprobat în mod solemn de Nicolae al IV-lea cu bula Supra 
montem din 19 august 1289. Autorul ar putea, însă, să se refere la o aprobare an-
terioară. Despre această a treia familie ne informează: Giuliano da Spira, Vita, 
II,14; O®cium, în II Noct. 14; ad laudes 18; Enrico d’Avranches, Leg. versi�cata, 
Appendice II, XVIII, 60-66 (Fontes Franciscani, p. 1225); Vita di papa Gregorio IX 
(cf. FF 2271); LegM 4,5-6, Bernardo da Bessa, Liber de laudibus beati Francisci, 
VII, 144-149 (AF, III, p. 686; Fontes Franciscani, p. 1284); mărturii anterioare bulei 
lui Nicolae al IV-lea. Cf. și Fior 16.
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pe fraţii săi, să-i protejeze și să-i ajute. Într-adevăr, el s-a comportat faţă 
de ei cu sinceră afecţiune, ca și cum ar � fost tatăl tuturor. Cu mult mai 
mult decât poate iubirea naturală a unui tată să-i înconjoare pe �ii săi, 
afecţiunea spirituală a lui Ugolino a iradiat asupra omului lui Dumne-
zeu și a fraţilor săi, iubindu-i și protejându-i în Domnul.  [AP 42]

Omul lui Dumnezeu, după ce a a®at despre bunul renume a lui 
Ugolino, care era foarte cunoscut printre cardinali, i s-a prezentat îm-
preună cu fraţii săi. Prelatul i-a primit plin de bucurie și le-a spus: «Mă 
pun la dispoziţia voastră, gata să vă ofer ajutor, sfat și apărare, după do-
rinţele voastre: și aș vrea, din iubire faţă de Dumnezeu, să mă amintiţi 
în rugăciunile voastre».

Atunci fericitul Francisc a adus mulţumire lui Dumnezeu și a răs-
puns domnului cardinal: «Domnule, sunt fericit că vă am drept tată 
și protector al Religiei noastre, și vreau ca toţi fraţii să-și amintească 
mereu de dumneavoastră în rugăciunile lor». Apoi fericitul Francisc 
i-a cerut ca să binevoiască a interveni în capitulul fraţilor la Rusalii. 
Cardinalul a consimţit din inimă imediat. Iar de atunci a participat în 
�ecare an la capitulul lor.

Atunci când el ajungea acolo, toţi fraţii prezenţi îi ieșeau în în-
tâmpinare în procesiune. Iar el, la sosirea fraţilor, descăleca de pe cal și 
mergea pe jos cu ei până la biserica Sfânta Maria. Aici le ţinea o predi-
că și celebra liturghia, în timpul căreia omul lui Dumnezeu, Francisc, 
cânta Evanghelia.  [AP 43]

CAPITOLUL  XVI

Cum au fost aleși primii miniștri
și cum au fost trimiși în lume

1475 62. După ce au trecut unsprezece ani de la începutul Reli-
giei lor, deoarece fraţii au crescut în număr și merite, au fost aleși niște 
miniștri și trimiși împreună cu grupurile lor de fraţi în aproape toate 
părţile lumii, unde se cultiva și se observa credinţa catolică.

În anumite regiuni erau primiţi, fără însă să li se permită constru-
irea de locuinţe. În alte părţi erau alungaţi, de teamă să nu �e eretici, 
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deoarece susnumitul papă Inocenţiu al III-lea, deși aprobase Ordinul 
și Regula lor, nu le-a dat o con�rmare scrisă, fapt pentru care fraţii au 
avut multe suferinţe din partea clericilor și a laicilor. Din cauza acestor 
ostilităţi, fraţii au fost constrânși să fugă în diferite regiuni și astfel, 
neliniștiţi și chinuiţi, nu de puţine ori dezbrăcaţi de haine și bătuţi 
de tâlhari, s-au reîntors la fericitul Francisc cu mare amărăciune. Au 
suferit necazuri de acest gen în aproape toate ţările de dincolo de Alpi, 
ca în Germania, Ungaria și în multele altele.  [AP 44]

1476 Cum cele întâmplate au fost noti�cate susnumitului car-
dinal Ugolino, l-a chemat la sine pe fericitul Francisc și l-a condus 
la papa Honoriu al III-lea, deoarece între timp Inocenţiu al III-lea 
murise. Papa Honoriu al III-lea a con�rmat în mod solemn, cu o bulă 
corespunzătoare, o altă Regulă, redactată de Francisc prin inspiraţie 
din partea lui Cristos. În ea s-a decis prelungirea scadenţei capitulului, 
cu scopul de a evita di�cultăţile fraţilor care locuiau în zone îndepăr-
tate30.  [AP 44]

1477 63. Fericitul Francisc a decis să ceară domnului papă 
Honoriu unul dintre cardinalii Bisericii romane, ca protector al Ordi-
nului său  - și a fost numit chiar episcopul de Ostia – la care fraţii să 
poată face apel pentru rezolvarea diferitelor probleme. 

Fericitul Francisc avusese într-adevăr o viziune, și poate datorită 
acesteia l-a cerut pe acel cardinal și a încredinţat Ordinul Bisericii ro-
mane. În somn, i-a părut că vede o găină mică și neagră, cu labele pline 
de pene ca un porumbel domestic, care avea atât de mulţi pui, încât nu 
mai reușea să-i ţină sub aripi, și astfel micuţii se învârteau în jurul ei 
rămânând descoperiţi.

Trezindu-se din somn, a început să re®ecteze asupra acelui vis; 
și imediat Duhul Sfânt l-a făcut să înţeleagă că acea cloșcă îl simboli-
zează pe el însuși: «Acea găină – își spuse – sunt eu, mic de statură și 
brunet, și trebuie să �u simplu ca un porumbel și să zbor spre cer cu 
sentimentele înaripate ale virtuţilor. Domnul, în milostivirea sa, mi-a 
dat și îmi va mai da mulţi �i, pe care nu sunt în măsură să-i protejez cu 

30 Este probabilă o suprapunere de aspecte particulare ce aparţin unor timpuri 
diferite, din partea autorului Legendei.
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puterile mele; trebuie, așadar, să-i încredinţez s�ntei Biserici, care să-i 
protejeze și să-i conducă la umbra aripilor sale.  [2C 24; SP 78]

1478 64. După ce au trecut câţiva ani de la această viziune31, 
Francisc a venit la Roma și l-a vizitat pe domnul din Ostia, care i-a 
cerut sfântului Francisc să-l însoţească la Curie în dimineaţa următoa-
re. Prelatul voia ca el să predice în faţa papei și a cardinalilor, și să le 
încredinţeze lor familia sa religioasă cu devoţiune și dragoste. Și deși 
fericitul Francisc căuta să refuze, scuzându-se că era un om simplu și 
fără pregătire, a trebuit să-l urmeze pe cardinal în Curia ponti�cală.

Prezentându-se înaintea papei și a cardinalilor, a fost primit cu 
mare bucurie; și ridicându-se în picioare le-a predicat lor, în felul în 
care doar vocea Duhului Sfânt îl învăţa în inima sa. După ce și-a ter-
minat discursul, a încredinţat domnului papă și cardinalilor familia sa 
religioasă. Referitor la predica sa, papa și domnii cardinali au fost foar-
te edi�caţi, iar inimile lor au fost mișcate să iubească mai intens Religia 
fraţilor.  [1C 100; 2C 25; AP 45]

1479 65. Atunci fericitul Francisc i-a spus suveranului pontif: 
«Domnule, am rămas mișcat când am văzut preocupările și osteneala 
continuă cu care trebuie să vegheaţi asupra Bisericii lui Dumnezeu; și 
m-am simţit foarte tulburat constatând câtă preocupare și grijă aveţi 
pentru noi, fraţii minori. Din moment ce personalităţi de origini nobi-
le, oameni bogaţi și foarte mulţi religioși nu pot să ajungă la dumnea-
voastră, nu putem să nu �m cuprinși de o mare teamă și să nu simţim 
o anumită stânjeneală, noi, cei mai săraci și mai neînsemnaţi dintre re-
ligioși, nu numai pentru a intra în locuinţa voastră, ci chiar și pentru a 
sta în faţa ușii voastre cu intenţia de a ciocăni la tabernacolul virtuţilor 
Bisericii. Rog, așadar, sanctitatea voastră, cu umilinţă și devotament, 
pentru ca să binevoiţi a ni-l desemna nouă ca protector pe domnul de 
Ostia, aici prezent; astfel fraţii, în momentele de di�cultate, vor putea 
avea la cine să ceară ajutor, exceptând mereu suprema voastră demni-
tate».

I-a plăcut această cerere domnului papă, care i l-a dăruit ferici-

31 Dar în 2Cel 24ss nu pare să �e un interval de timp între viziunea-vis și că-
lătoria la Roma. 



64

tului Francisc pe susnumitul domn de Ostia, instituindu-l cu marea 
demnitate de protector al Religiei sale.

1480 66. Cardinalul Ugolino, după ce a primit mandatul de la 
papă, �ind un sincer protector, și-a întins mâinile pentru a-i apăra pe 
fraţi. A scris multor prelaţi care îi persecutaseră pe fraţi, să nu li se mai 
împotrivească, ci mai degrabă să-i sfătuiască și să-i ajute în predicare, 
ca și în găsirea unor reședinţe în provinciile lor, ei �ind religioși buni 
și s�nţi, aprobaţi de autoritatea Scaunului apostolic. Și mulţi alţi cardi-
nali au trimis scrisori în același scop. 

Astfel, în capitulul următor, Francisc a dat miniștrilor facultatea 
de a-i primi pe fraţi în Ordin și i-a trimis în diferite regiuni, având cu 
ei scrisorile cardinalilor împreună cu Regula aprobată de bula aposto-
lică. Prelaţii, luând cunoștinţă de toate aceste documente și veri�când 
atestatele prezentate de fraţi, au consimţit cu generozitate ca ei să con-
struiască, să locuiască și să predice în diecezele lor. 

Și astfel, din momentul când fraţii au început să locuiască și să 
predice în acele provincii, multe persoane, văzând umilul și sfântul lor 
comportament și ascultând cuvintele lor ce pătrundeau atât de profund 
în minţile lor, îndreptându-le spre iubirea de Dumnezeu și pocăinţă, 
au venit la ei și au luat cu umilă fervoare haina s�ntei Religii.  [AP 45]

1481 67. Fericitul Francisc, constatând �delitatea și afecţiunea 
pe care domnul de Ostia le avea faţă de fraţi, îl iubea cu gingășie din 
adâncul inimii. Și deoarece, prin revelaţie dumnezeiască, știa că va 
deveni suveran pontif, îi anunţa acest lucru mereu în scrisorile pe care 
i le scria, numindu-l părinte al întregii lumi. Într-adevăr, începea așa: 
«Venerabilului, în Cristos, părinte al întregii lumi, etc.».

Puţin timp după aceea, atunci când domnul papă Honoriu al III-
lea a murit, domnul de Ostia a fost într-adevăr ales suveran pontif, 
cu numele de papa Grigore al IX-lea. El a fost un ilustru binefăcător 
și apărător, până la sfârșitul vieţii sale, atât al fraţilor, cât și a tuturor 
celorlalţi religioși, și în special al săracilor lui Cristos. De aceea noi 
credem că el merită acum să intre în adunarea s�nţilor.  [1C 100; AP 45; 
Fior 18]
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CAPITOLUL  XVII

Despre moartea fericitului Francisc
și modul în care, cu doi ani înainte, a primit
stigmatele Domnului nostru Isus Cristos 32

1482 68. Trecuseră douăzeci de ani de când Francisc, om apos-
tolic, aderase în mod perfect la Cristos, urmând viaţa și urmele aposto-
lilor. În anul 1226 de la întruparea Domnului, în ziua Domnului de 4 
octombrie, el a plecat fericit la Cristos, cucerind odihna veșnică după 
atât de multe suferinţe, prezentându-se cu demnitate în faţa Domnului 
său.  [1C 88; AP 46; LfE 8]

Unul dintre discipolii săi, cu faimă de s�nţenie, a văzut su®etul 
lui Francisc în formă de stea, având dimensiunile lunii și strălucind ca 
soarele, transportat de un norișor alb pe deasupra unei întinderi de ape, 
urcând la cer.  [1C 110; 2C 217; LM 14,6]

El se ostenise mult în via Domnului, atent și evlavios în rugăciuni, 
în posturi, în vegheri, în predicări și peregrinări apostolice, în grija și 
compasiunea faţă de aproapele și în dispreţul faţă de sine: așa a fost de 
la începuturile convertirii sale până în ziua când a plecat la Domnul, 
pe care el l-a iubit din toată inima, având mereu în su®et amintirea 
sa, lăudându-l cu cuvântul și glori�cându-l cu faptele sale fructuoase. 
Într-adevăr, l-a iubit pe Dumnezeu cu atâta ardoare și profunzime, 
încât numai la auzul numelui său simţea că i se înmoaie inima, și se 
exterioriza exclamând aceste cuvinte: «Cerul și pământul ar trebui să 
se închine în faţa numelui Domnului!»  [AP 46]

1483 69. Această iubire în®ăcărată și amintirea permanentă a 
patimii lui Cristos, pe care le purta în inimă, Domnul a vrut să le arate 
întregii lumi prin intermediul minunatei prerogative a unui privilegiu 
excepţional, cu care l-a înzestrat în timp ce era încă viu.

32 Există o ruptură evidentă între primele șaisprezece capitole și aceste două 
ultime capitole. Sunt omise toate evenimentele dintre anii 1221 și 1224 (stigma-
tele), și, lucru ce pare mai ciudat încă, lipsește toată acea parte în care și Toma de 
Celano folosește un stil mai ®uid și mai delicat, acea referitoare la «omul nou»: 
raporturile dintre Francisc și creaturi, care au apoi o sinteză în Cantico delle creature. 
Pe de altă parte, nu se face referire nici măcar la operele misionare ale lui Francisc.
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Deoarece era răpit în sus, spre Dumnezeu, de arzătoare dorin-
ţe sera�ce, iar o gingașă compasiune îl transforma în Cel care, din 
prea multă iubire, a vrut să �e răstignit, într-o dimineaţă, în apropierea 
sărbătorii Înălţării S�ntei Cruci, cu doi ani înainte de moartea sa, în 
timp ce se ruga pe versantul unui munte numit Alverna, i-a apărut 
un sera�m: avea șase aripi, iar între aripi se distingea �gura unui om 
foarte frumos, răstignit, care avea mâinile și picioarele întinse în formă 
de cruce și arăta în mod clar chipul Domnului Isus. Cu două aripi îi 
acoperea capul, cu alte două restul corpului până la picioare, iar două se 
întindeau în zbor. 

Când viziunea a dispărut, în su®etul lui Francisc a rămas un mi-
nunat foc de iubire, iar în carnea sa – fapt și mai minunat – au apărut 
întipărite stigmatele Domnului Isus Cristos. Omul lui Dumnezeu încer-
ca să le ascundă cât mai mult cu putinţă, până la moartea sa, nedorind 
să dezvăluie secretul Domnului. Dar nu a reușit să ascundă minunea 
în totalitate, fără ca să �e descoperită cel puţin de către însoţitorii săi 
cei mai apropiaţi.  [1C 94; LM 13,3; AP 46]

1484 70. După fericita sa trecere din această lume, toţi fraţii 
prezenţi la funeralii și un mare număr de laici au văzut corpul său 
împodobit cu stigmatele lui Cristos. Au putut să vadă în mâinile și 
picioarele lui nu rănile cuielor, ci chiar cuiele formate din carnea sa, ca 
și cum ieșeau din carnea sa, care pe deasupra aveau culoarea închisă a 
�erului. Coapsa dreaptă, ca și cum ar � fost străpunsă de o suliţă, era 
brăzdată de cicatricea roșie a unei adevărate și foarte evidente răni, din 
care, pe când sfântul era încă în viaţă, deseori îi curgea sânge sacru.

Adevărul irefutabil al acestor stigmate nu a apărut în mod lumi-
nos doar în timpul vieţii și la moartea lui Francisc, prin viziune directă 
și contact atât de evident, ci, și după moartea sa, Domnul a arătat mai 
clar același adevăr, prin intermediul multor minuni săvârșite în diferite 
regiuni ale lumii. Datorită acestor minuni inimile multor persoane, 
care nu-l înţeleseseră pe omul lui Dumnezeu și se îndoiseră de stig-
matele lui, au trecut la o credinţă atât de sigură, încât, dacă înainte 
fuseseră detractorii săi, prin lucrarea bunătăţii lui Dumnezeu și con-
strânși de adevărul faptelor au devenit promotori foarte �deli ai laudei 
lui Francisc.  [1C 113; LM 15,2-3; 3C 5]
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CAPITOLUL  XVIII
Despre canonizarea lui Francisc

1485 71. În diferite părţi ale lumii Francisc strălucea prin lu-
mina noilor minuni și veneau de peste tot la trupul său sfânt cei care, 
prin meritele sale, se bucuraseră de mari și extraordinare bene�cii de la 
Domnul. Atunci domnul papă Grigore, după ce i-a consultat pe car-
dinali și pe alţi numeroși prelaţi, și după ce a citit și aprobat minunile 
săvârșite de Domnul prin mijlocirea lui Francisc, l-a inclus în catalogul 
s�nţilor, stabilind ca sărbătoarea sa să �e celebrată în mod solemn în 
ziua aniversară a morţii sale.

Ceremonia canonizării s-a desfășurat la Assisi, în prezenţa mul-
tor prelaţi, a unui foarte mare număr de principi și baroni, și a unei 
mulţimi nenumărate de oameni ajunși din diferite părţi ale lumii, pe 
care domnul papă în persoană îi convocase pentru această solemnitate, 
în anul Domnului 1228, cel de-al doilea al ponti�catului său.  [1C 126;  
LM 15,7; AP 46-47]

1486 72. Același suveran pontif, care-l iubise foarte mult pe 
Francisc pe când era în viaţă, nu numai că l-a onorat în mod minunat 
înscriindu-l în canonul s�nţilor, ci a decis să �e construită o biserică în 
memoria sa, punând personal prima piatră și îmbogăţind-o mai apoi 
cu daruri sacre și podoabe foarte preţioase. La doi ani după canoni-
zarea sacrosanctului trup al lui Francisc, după ce a fost luat din locul 
unde fusese înmormântat înainte, a fost mutat cu solemnitate în aceas-
tă nouă biserică33.

Pontiful a trimis acestei biserici o cruce din aur, împodobită cu 
pietre preţioase, având încorporată o relicvă din lemnul s�ntei cruci 
a lui Cristos, obiecte de decoraţiune, mobilier liturgic preţios și multe 
alte obiecte utile serviciului la altar, împreună cu multe veșminte sacre 
preţioase și solemne.

33 Povestirea mutării, care a avut loc după redactarea primei biogra�i a lui 
Toma de Celano, este luată din Vita scrisă de Giuliano da Spira, la nn. 75-76 (cf. 
AF, X, pp. 370-371; Fontes Franciscani, pp. 1094-1095).



68

1487 73. A-l onora pe sfântul lui Dumnezeu doar prin lucruri 
materiale, însă, ar însemna foarte puţin, dacă Domnul nu ar binevoi să 
săvârșească prin mijlocirea lui, mort din punct de vedere �zic, dar viu 
din punct de vedere spiritual, multe minuni prin convertiri și tămădu-
iri. Într-adevăr, după moartea sa și pentru meritele sale, s-au convertit 
la Domnul nu numai femei și bărbaţi simpli, ci și numeroase perso-
nalităţi suspuse, iar nobilii împreună cu �ii lor au îmbrăcat haina Or-
dinului său, în timp ce soţiile și �icele lor se închideau în mănăstirile 
doamnelor sărace.

De asemenea, mulţi oameni înţelepţi și mari literaţi, atât laici cât 
și clerici cu bene�cii, dispreţuind atracţiile cărnii și refuzând în tota-
litate răutatea și dorinţele lumești, au intrat în Ordinul minorilor, con-
formându-se în toate aspectele, după harul primit de la Dumnezeu, 
sărăciei și urmării lui Cristos și ale preafericitului slujitor Francisc.

De aceea, despre acest sfânt se poate spune pe drept cuvânt ceea 
ce s-a scris despre Samson: adică a ucis mult mai mulţi murind, decât 
ucisese în viaţă, el, care cu siguranţă trăiește pentru totdeauna viaţa 
gloriei. La care, pentru meritele preasfântului nostru părinte Francisc, 
să binevoiască a ne conduce și pe noi, Cel care trăiește și domnește în vecii 
vecilor. Amin.  [AP 47]
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ANONIMUL PERUGIN
[ÎNCEPUTURILE SAU FONDAREA ORDINULUI]

Prezentare
Felice Accrocca

Note
Feliciano Olgiati, Daniele Solvi 

Opera care în general – dar într-un mod impropriu – este cu-
noscută sub numele de Anonimul perugin (acest titlu i-a fost dat de 
Suyskens în 1768, dar cel potrivit este Începuturile sau fondarea Or-
dinului) doar în ultimele decenii a trezit interesul general al istoricilor: 
actualmente, dimpotrivă, i se acordă un loc fundamental în interiorul 
biogra�ilor franciscane. Critica contemporană este în mare măsură de 
acord în a-l considera ca autor al operei pe acel frate Ioan pe care în-
soţitorii lui Francisc, în scrisoarea trimisă de la Greccio la 11 august 
1246, l-au numit «însoţitorul venerabilului părinte fratele Egidiu»; de 
asemenea, conform mărturiei însoţitorilor, acesta ar � primit multe 
informaţii de la același frate Egidiu și de la fratele Bernard (3Comp 1: 
FF 1394). Într-adevăr, Egidiu și Bernard (care pe parcursul călătoriei 
la Roma a fost ales conducător al grupului: Anper: FF 1523) au în con-
ţinutul operei un rol absolut central.

Izvorul nostru vorbește despre Bernard ca despre o persoană care 
este încă în viaţă; în scrisoarea lor de la Greccio, însă, însoţitorii îl 
amintesc ca �ind deja mort: este vorba despre un indiciu sigur care 
ne permite să �xăm redactarea operei înainte de 1246. Sunt și alte 
elemente care oferă posibilitatea de a � și mai siguri. Fratele Ioan, în-
tr-adevăr, a scris cu siguranţă după moartea fratelui Silvestru (despre 
care face o referinţă explicită: Anper 13: FF 1500), și înaintea de 2 
august 1241, data morţii lui Grigore al IX-lea (despre el, într-adevăr, 
se vorbește ca despre un personaj a®at încă în viaţă: Anper 43, 44-45, 
47: FF 1537, 1539-1540, 1543). Deși este di�cil să a�rmăm ceva cu 
siguranţă despre moartea fratelui Silvestru, care se pare că era deja la 
o vârstă înaintată atunci când a început să se gândească în mod serios 
să-și schimbe viaţa (Anper 13: FF 1499), o probă a faptului că redacta-
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rea textului a fost realizată înainte de moartea lui Grigore al IX-lea o 
reprezintă lipsa formulei folosite în aceste cazuri, «de fericită amintire» 
(felicis recordationis), ce însoţea numele respectivului; de asemenea, 
atunci când se vorbește despre alegerea sa ponti�cală se folosește per-
fectul compus (electus est), și nu perfectul simplu (electus fuit), pentru 
a indica o acţiune care, deși a fost consumată în trecut, rămânea în 
continuare în vigoare. Mica operă Începuturile sau fondarea Ordinu-
lui, așadar, este mai veche decât Legenda celor trei Însoţitori și decât 
Memorialul în dorinţa su®etului a lui Toma de Celano. 

Autorul pare a � interesat nu atât de istoria lui Francisc – căruia îi 
dedică, în totalitate, puţină atenţie – cât mai ales de acea primitivă fra-
ternitate și de transformarea sa într-un Ordin numeros, internaţional și 
respectat. Prin urmare, opera, alcătuită din douăsprezece capitole plus 
prologul și epilogul, nu aparţine genului hagiogra�c în sensul strict, ci 
se poate a�rma că se a®ă între acest gen și cel al cronicii. În cap. I se 
descriu diferitele faze ale convertirii lui Francisc, înainte de sosirea pri-
milor însoţitori (FF 1489-1496); capitolele II-VI prezintă începuturile 
di�cile ale primitivei comunităţi în anii de dinaintea întâlnirii cu Ino-
cenţiu al III-lea (FF 1497-1522); capitolele VII-XI povestesc despre 
aprobarea ponti�cală și evenimentele succesive până la numirea car-
dinalului Ugolino ca protector al Ordinului (FF 1523-1540); ultimul 
capitol, în sfârșit, prezintă moartea, primirea stigmatelor și glori�carea 
lui Francisc, amintind, încă o dată, de intrarea în Ordin a unor persoa-
ne de renume și respectate (FF 1541-1543).

Spre diferenţă de Toma de Celano, autorul nu ascunde di�cultă-
ţile întâmpinate de primul grup al fraţilor (Anper 17, 19-24: FF 1506, 
1509-1514), ce sunt prezentate ca �ind folositoare, având drept scop 
oferirea unui model valid celorlalţi fraţi: în epilog el îi roagă în mod 
expres pe «�ii săi preaiubiţi» să mediteze la faptele părinţilor și să se 
străduiască să le pună în practica vieţii (Anper 48: FF 1544). Pentru 
fratele Ioan, într-adevăr, nu există fracturi între viaţa săracă, trăită de 
primul grup adunat în jurul lui Francisc, și Ordinul care de-acum de-
venise numeros în anii în care el scria (cf. Anper 15, 18, 31, 47: FF 
1503, 1508, 1523, 1543). Faţă de opera lui Celano, impostarea genera-
lă a operei rezultă a � diferită. Toma nu-și ascunsese propriile preocu-
pări referitoare la transformările pe care le suferise familia franciscană 
și nu și-a reţinut criticile în acest sens: el considera că deja se împlinise 
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profeţia lui Francisc referitoare la soarta Ordinului (1Cel 28: FF 363), 
exprimată în cele două viziuni, cea a fructelor dulci, mai puţin gustoase 
și necomestibile, și cea a împărţirii efectuate la sfârșitul pescuitului, 
atunci când sunt aruncaţi în apă peștii cei mai răi. Fratele Ioan, însă, 
citează doar această ultimă profeţie pe care, conform spuselor sale, 
Francisc ar � încredinţat-o fratelui Egidiu, atenuându-i, însă, într-un 
mod clar tonurile negative (Anper 15: FF 1503).

Autorul acordă o atenţie deosebită progresivei instituţionalizări a 
primului grup de fraţi și împărtășește, în general, perspectiva de lec-
tură a lui Toma de Celano, care vedea Ordinul angajat în primul rând 
în activitatea de predicare. Prin urmare, dedică acestui aspect un spa-
ţiu amplu, exprimându-se cu mare exactitate: într-adevăr, atunci când 
vorbește despre prima misiune a lui Francisc și Egidiu în Marca de 
Ancona, speci�că că sfântul nu predica încă poporului lui Dumnezeu, 
dar în timpul călătoriei îi îndemna pe bărbaţi și femei să-l laude pe 
Domnul și să facă pocăinţă (Anper 15: FF 1504); fratele Ioan este, așa-
dar, conștient de diferenţa dintre o predicare adevărată și o chemare la 
pocăinţă; primii fraţi o foloseau doar pe aceasta din urmă, iar ceea ce 
el scrie despre chemarea lui Francisc concordă în general cu îndemnul 
său pe care, conform Regulii non bollata, toţi fraţii puteau să-l adrese-
ze oamenilor cu binecuvântarea lui Dumnezeu (Rnb 21: FF 55). Ace-
leași conţinuturi le regăsim în cap. IV, care prezintă cum Francisc i-a 
povăţuit pe fraţii săi trimiţându-i în toată lumea (Anper 18: FF 1508), 
și în capitolul următor, care ne informează despre predicarea fraţilor 
(Anper 19: FF 1509; cf. și Anper 29: FF 1521).

Limbajul se schimbă în mod substanţial după aprobarea Regulii de 
către Inocenţiu al III-lea: conform autorului, papa acordase lui Francisc 
autoritatea de a predica oriunde («auctoritatem praedicandi ubique»), 
iar asemenea lui puteau să predice și acei fraţi cărora el le dăduse această 
misiune speci�că («oÓcium praedicationis»: Anper 36: FF 1528). Doar 
începând din acel moment Francisc a început să folosească predicarea 
în adevăratul sens al cuvântului (Anper 36: FF 1528), extinzând facul-
tatea și altor fraţi adecvaţi acestui o�ciu, clerici sau laici (Anper 40: FF 
1533; cf. Anper 41: FF 1534, despre e�cacitatea predicării lor). Însuși 
cardinalul Ugolino, prin intermediul scrisorilor sale, i-a recomandat pe 
fraţi tuturor prelaţilor, pentru a � primiţi și a le � permisă predicarea, 
lucru pe care mulţi l-au pus în practică (Anper 45: FF 1540).
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O egală atenţie faţă de progresiva instituţionalizare a acestei «fra-
ternitas se poate nota și în precizările făcute referitor la primirea pri-
milor fraţi: autorul este preocupat să justi�ce comportamentul fraţilor 
care, în timpul primelor lor misiuni, îi primeau cu libertate pe cei care 
voiau să se unească cu ei, speci�când că Francisc însuși – �indcă în 
acea perioadă erau foarte puţini – îi autorizase să-i primească pe cei pe 
care îi considerau potriviţi (Anper 24: FF 1514); după aprobarea pon-
ti�cală, însă, cei pe care fraţii îi primeau erau duși la Francisc pentru 
a primi haina din mâinile sale (Anper 41: FF 1534); în sfârșit, într-un 
alt capitol, după numirea lui Ugolino ca protector, Francisc însuși este 
cel care conferă autoritatea miniștrilor provinciali de a primi alţi fraţi 
în Ordin (Anper 45: FF 1540).

Autorul cunoaște foarte bine Viaţa lui Toma de Celano pe care 
o urmează deseori ad litteram; la fel ca și Toma, și el preia expresii 
(Anper 3: FF 1489) și citaţii biblice (1Cor 2,4; cf. Anper 9, 36, : FF 
1496, 1528) prezente în bula de canonizare a lui Francisc, Mira circa 
nos. Cu toate acestea, nu-și face scrupule să-l corecteze pe biograful 
o�cial de câte ori consideră că este necesar: este mult mai precis și 
coerent în prezentarea diferitelor faze – și a viselor – care l-au deter-
minat pe Francisc să se întoarcă la Assisi după ce se decisese să meargă 
în Apulia (Anper 5-7: FF 1491-1493); atenuează în mod considerabil 
disensiunile dintre Francisc și tatăl său (Anper 8, 9: FF 1494, 1496), 
ajungând chiar să și justi�ce într-o oarecare măsură comportamentul 
acestuia, motivat de marea sa durere (Anper 9: FF 1496); nu amintește 
deloc despre șederea la Rivotorto; corectează povestirea referitoare la 
«descoperirea Evangheliei» (episod întâmplat într-o biserică din Assisi 
și nu la Porţiuncula, așa cum voia Toma de Celano: Anper 10-11: FF 
1497-1498); prezintă o narare mai verosimilă despre întâlnirea primu-
lui grup al fraţilor cu Inocenţiu al III-lea, neascunzând repulsia iniţială 
a acestuia (Anper 34: FF 1526).

La fel ca și în Viaţa lui Toma de Celano, și în opera atribuită 
fratelui Ioan sunt citate deseori scrierile lui Francisc, dar mai ales nu 
lipsesc detaliile inedite, necunoscute altor izvoare: de exemplu, este 
unica, care ne descoperă numele preotului de la biserica Sf. Damian, 
și anume Petru (Anper 7: FF 1493; este fără fundament, așadar, ten-
tativa de a-l identi�ca cu Silvestru), și a cerșetorului, Albert, căruia 
Francisc i-a cerut să �e binecuvântat după blestemele paterne (Anper 
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9: FF 1496). Prin urmare, avem în faţă un text preţios, atent mai mult 
la viaţa primului grup de fraţi decât la faptele fondatorului, orientat să 
furnizeze motive solide și exemple convingătoare tuturor acelora ce 
doreau să meargă pe urmele lui Francisc.
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Începuturile sau fondarea Ordinului 
și faptele acelor fraţi minori
care au fost primii în Religie

și însoţitori ai fericitului Francisc1

Prologul

1488 2. Slujitorii Domnului nu trebuie să ignore calea pe care o 
învaţă oamenii s�nţi, prin care pot să ajungă la Dumnezeu. De aceea, 
spre lauda lui Dumnezeu și edi�carea cititorilor și a ascultătorilor, eu 
care am văzut faptele lor și am ascultat cuvintele lor, și cărora le-am 
fost și discipol, am povestit și ordonat, așa cum mintea mea a fost in-
spirată de Domnul, unele fapte ale preafericitului nostru părinte Fran-
cisc și ale unor fraţi veniţi la început în Religie; și fac aceasta urmând 
inspiraţia divină.

CAPITOLUL  I

Cum fericitul Francisc a început să-l slujească pe Dumnezeu

1489 3. La împlinirea a 1207 ani de la întruparea Domnului2, în 
data de 16 a lunii aprilie, văzând Domnul că poporul său, pe care el îl 
răscumpărase cu sângele preţios al Fiului său unul născut, trăia în uita-
rea poruncilor sale și era nerecunoscător faţă de bene�ciile primite, după 
ce i s-a arătat îndurător pentru mult timp, deși merita moartea, nevo-
ind totuși moartea păcătosului, ci ca el să se convertească și să trăiască,  

1 Este preluat textul prezentat în ediţie critică de L. Di Fonzo, reprodusă și în 
Fontes Franciscani. În text lipsește paragraful 1, deoarece acele câteva rânduri nu au 
nimic în comun cu Memorialul atribuit fratelui Ioan, discipol al fericitului Egidiu 
(cf. F. Van Ortroy, Legenda S. Francisci Anonymi Perusini, MF, IX [1902], pp. 
35-48; par. 1, p. 35); se păstrează totuși numerotarea dată de Van Ortroy în ediţia 
sa, pentru că este răspândită printre cercetătorii franciscani (aceeași este preluată și 
în Fontes Franciscani) și prin urmare pentru a nu crea confuzie în citări. Incipit-ul 
din textul latin este următorul: «De inceptione vel fundamento Ordinis et actibus 
illorum fratrum minorum qui fuerunt primi in Religione et socii beati Francisci». 

2 Adică în anul 1208, data tradiţională a începutului Ordinului.
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în prea marea sa îndurare, a decis să trimită lucrători în secerișul său. 
Și a iluminat pe un bărbat din orașul Assisi, pe nume Francisc și 

de profesie negustor, risipitor în mod nesăbuit de bogăţii lumești.  [1C 
2; LM 1,1; 3Cp 2]

1490 4. Pe când stătea el într-o zi la prăvălie3, unde de obicei 
vindea stofe, cu gândurile absorbite în totalitate de acele afaceri, iată că 
a apărut un sărac să ceară de pomană din dragoste faţă de Dumnezeu. 
Francisc, cu gândul la bogăţii, l-a alungat, refuzând să-i dea de pomană.

În timp ce cerșetorul se îndepărta, tânărul, iluminat de harul 
dumnezeiesc, a început să-și reproșeze că s-a făcut vinovat de o mare 
grosolănie, spunându-și: «Dacă acel sărac ţi-ar � cerut o contribuţie 
în numele vreunui conte sau mare baron, i-ai � dat ceea ce ţi-a cerut. 
Oare nu cu atât mai mult ar � trebuit să o faci, dacă te-a rugat în nu-
mele Regelui regilor și a Domnului universului?».

Din acest motiv și-a propus în inima sa ca de atunci înainte nimănui 
să nu-i mai refuze ceea ce i-ar � cerut în numele unui Domn atât de mare. 
Și după ce l-a chemat înapoi pe acel sărac, i-a oferit o mare pomană. 

O, inimă plină de orice har, roditoare și iluminată! O, statornică 
și sfântă propunere, în spatele căreia se ascundea o minunată, neaștep-
tată și unică iluminare a viitorului! Nici nu trebuie să ne mirăm deloc, 
deoarece Duhul Sfânt grăiește așa prin gura lui Isaia: Dacă vei da în 
întregime celui înfometat su®etul tău și vei îndestula su®etul chinuit, 
lumina ta va străluci în întuneric, iar întunericul tău va � ca și amiaza. 
Și din nou: Când vei împărţi pâinea ta cu cel înfometat, atunci lumina 
ta va răsări ca aurora, iar dreptatea ta va � înaintea feţei tale.  [1C 17; 2C 
5; LM 1,1; 3Cp 3.8]

1491 5. După câtva timp, acestui om sfânt i s-a întâmplat un 
fapt minunat, pe care nu cred că este drept să-l trec sub tăcere. Într-o 
noapte, pe când dormea în patul său, i-a apărut un personaj care, după 
ce l-a chemat pe nume, l-a condus într-un palat de o nespusă splen-
doare și frumuseţe, plină de arme militare și cu strălucitoare scuturi ce 
aveau semnul crucii4 atârnate pe toţi pereţii.

3 Capitolele 4-6 au consonanţe textuale cu 3Comp 3, 5-6.
4 Detaliul « semnul crucii» nu este în 1Cel 5 și 2Cel 6, dar este prezent în 

LegM 1,3.
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Iar atunci când el a întrebat a cui erau acele arme atât de strălu-
citoare și acel palat atât de frumos, a primit acest răspuns din partea 
călăuzei sale: «Toate aceste lucruri, împreună cu palatul, sunt ale tale 
și ale cavalerilor tăi».

Trezindu-se, a interpretat visul din perspectiva lumească, aseme-
nea unuia care nu gustase încă pe deplin duhul Domnului și își imagi-
na că va deveni un principe măreţ. Și gândindu-se la multe lucruri în 
jurul acestui fapt, s-a hotărât să devină cavaler, deoarece în calitate de 
cavaler avea să-i �e oferit un astfel de principat. Prin urmare, s-a pre-
gătit să plece în Apulia împreună cu contele Gentile5 pentru a � creat 
de către acesta cavaler. În acest sens și-a pregătit un bagaj cu hainele 
cele mai scumpe.

Din acest motiv a devenit mai vesel decât de obicei și toţi se mi-
rau. Celor care îl întrebau despre motivul acelei fericiri neașteptate, le 
răspundea: «Știu că voi deveni un mare principe!».  [1C 4-5; 2C 6; LM 
1,3; 3Cp 5]

1492 6. După ce și-a angajat un scutier, a încălecat pe cal și s-a 
îndreptat spre Apulia.

Ajuns la Spoleto, obosit din cauza călătoriei, făcându-se noapte, 
s-a întins să se culce. Pe când adormea a auzit o voce care-l întreba 
unde voia să meargă. El i-a prezentat tot planul său. Iar vocea i-a spus 
din nou: «Cine poate să te ajute mai mult: Domnul sau slujitorul?». El 
i-a răspuns: «Domnul». «Și atunci de ce îl părăsești pe Domn pentru 
slujitor și pe Principe pentru subaltern?». Francisc a întrebat: «Doam-
ne, ce vrei să fac?». I-a zis: «Întoarce-te în orașul tău, pentru a face ceea 
ce Domnul îţi va descoperi». Și imediat, prin harul dumnezeiesc, așa i 
se părea, a fost transformat într-un alt om.  [2C 6; LM 1,3]

1493 7. În dimineaţa următoare a pornit la drum spre casă, așa 
cum îi fusese poruncit. De-a lungul călătoriei, ajuns la Foligno, a vân-
dut calul pe care călărea și hainele scumpe pe care le îmbrăcase pentru 

5 Există tendinţa de a traduce printr-un atribut: «un conte foarte gentil», dar 
istoria ne vorbește despre un Gentile dei Paleari, conte de Monoppello, tutore pon-
ti�cal al Regatului și al lui Frederic al II-lea copilul (cf. L. Di Fonzo, op. cit.,  
p. 213, nota 21).
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a merge în Apulia, și s-a îmbrăcat într-un mod mai sărăcăcios. După 
aceea, având la el banii pe care îi obţinuse din vânzare, a plecat de la 
Foligno spre Assisi și s-a apropiat de o biserică ridicată în cinstea sfân-
tului Damian, unde a întâlnit un preot sărac ce locuia acolo, pe nume 
Petru, și i-a lăsat în custodie acei bani. Dar preotul a refuzat, neavând 
unde să-i depună, așa cum îi fusese cerut. Atunci omul lui Dumnezeu, 
Francisc, a aruncat cu dispreţ punga pe o fereastră din acea biserică.  
[2C 10; LM 2,1; 3Cp 16]

Mișcat de inspiraţia dumnezeiască, văzând că acea bisericuţă era 
săracă și stătea să se dărâme, și-a propus să o repare cu acei bani și să-
și stabilească acolo locuinţa sa, cu intenţia de a o elibera și ridica din 
acea situaţie precară. Propunere pe care, mai târziu, avea să o pună în 
practică, la chemarea lui Dumnezeu.  [LM 1,3]

1494 8. Când i-au fost aduse la cunoștinţă aceste lucruri, tatăl 
său, care îl iubea din punct de vedere trupește și dorea să recupereze 
banii, s-a mâniat pe el și, acoperindu-l cu insulte, cerea să-i �e restitu-
iţi. Atunci Francisc, în prezenţa episcopului de Assisi, a restituit fără 
întârziere tatălui acei bani și hainele pe care le îmbrăca, rămânând gol 
sub mantia episcopului, care l-a strâns în braţele sale dezbrăcat.  [1C 15; 
2C 12; LM 2,3-4; 3Cp 19]

1495 Neavând de-acum nici un bun trecător, după ce s-a îmbră-
cat cu o haină sărăcăcioasă, s-a reîntors la biserica Sfântul Damian cu 
intenţia de rămâne acolo. Domnul l-a îmbogăţit pe acel tânăr sărac și 
dispreţuit, copleșindu-l cu Duhul său Sfânt, și i-a pus în gură cuvântul 
vieţii pentru ca să predice și să anunţe oamenilor judecata și milostivi-
rea, pedeapsa și gloria, amintindu-le poruncile lui Dumnezeu pe care 
le uitaseră. Domnul l-a înălţat principe asupra unei mulţimi de popoa-
re, pe care Dumnezeu, prin intermediul său, le-a adunat împreună din 
întreaga lume.

Domnul l-a condus pe calea cea dreaptă și strâmtă, �indcă nu a 
vrut să aibă nici aur, nici argint, nici bani și nici un alt lucru, ci în umi-
linţă, sărăcie și simplitate a inimii să-l urmeze pe Domnul.

1496  9. Mergea cu picioarele goale, îmbrăcat cu o haină mizeră, 
strânsă la mijloc de o curea grosolană.
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Oriunde tatăl său se întâlnea cu el, copleșit de intensitatea durerii, 
îl blestema. Dar fericitul om se apropia de un cerșetor bătrân, pe nume 
Albert6, cerându-i binecuvântarea.

Mulţi alţii îl batjocoreau și îi adresau cuvinte insultătoare; aproape 
toţi credeau că a înnebunit. El însă nu se îngrijea și nici măcar nu le 
răspundea, așteptând cu cea mai mare disponibilitate să pună în prac-
tică ceea ce Dumnezeu îi indica. Nu mergea sprijinindu-se pe raţiona-
mentele înţelepciunii omenești, ci în manifestarea și puterea Duhului.  
[2C 12; 3Cp 23]

CAPITOLUL  II

Primii doi fraţi care l-au urmat pe Francisc

1497  10. Văzând și auzind aceste lucruri, doi bărbaţi din Assisi, 
inspiraţi de vizita harului dumnezeiesc, s-au apropiat de el cu umilinţă. 
Unul dintre aceștia era Bernard, iar celălalt fratele Petru7. I-au spus cu 
simplitate: «Noi vrem de acum înainte să stăm cu tine și să facem ceea 
ce faci și tu. Explică-ne, așadar, ce trebuie să facem cu averile noastre». 
Francisc, bucurându-se de sosirea și dorinţa lor, a răspuns cu afecţiune: 
«Mergeţi și cereţi sfatul Domnului».

Prin urmare, s-au îndreptat spre o biserică din oraș, și după ce au 
intrat s-au așezat cu umilinţă în genunchi să se roage: «Doamne Dum-
nezeule, Părinte al gloriei, te rugăm pe tine ca, în milostivirea ta, să 
ne arăţi ce trebuie să facem». După ce au terminat rugăciunea, au spus 
preotului din acea biserică, prezent acolo: «Domnule, arată-ne Evan-
ghelia Domnului nostru Isus Cristos».  [1C 24; 2C 15; LM 3,3; 3Cp 27-28]

 11. După ce preotul a deschis cartea, deoarece ei nu erau 

6 Această operă este singura care oferă numele acestui sărac; 2Cel 12, care este 
mai detaliat, nu îl amintește. 

7 Celelalte izvoare prezintă în mod separat momentele vocaţiilor lui Bernard 
din Assisi și a lui Petru Cattani. Din acest capitol, textul va � preluat, uneori ad 
litteram, de 3Comp (cap. 8 ș.u.).
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încă foarte experţi în lectură, au găsit imediat acest fragment: Dacă 
vrei să �i perfect, mergi și vinde tot ceea ce ai și împarte la săraci, astfel 
vei avea o comoară în cer. Dând alte câteva pagini, au citit: Cine vrea să 
vină după mine [să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze]. 
Răsfoind în continuare au găsit: Să nu luaţi nimic pentru drum [nici 
baston, nici pungă, nici pâine, nici bani, și să nu aveţi două tunici].

Ascultând astfel de cuvinte, au fost inundaţi de bucurie vie și au 
spus: «Iată ceea ce doream, iată ceea ce căutam!». Iar fericitul Francisc a 
spus: «Aceasta va � regula noastră». Și a adăugat adresându-se celor doi: 
«Mergeţi și puneţi în practică sfatul pe care l-aţi auzit de la Domnul».

1498 Fratele Bernard a plecat și, �indcă era bogat, a vândut lu-
crurile pe care le avea, obţinând foarte mulţi bani. Fratele Petru, însă, 
era sărac în bunuri pământești, dar era deja bogat în bunuri spirituale. 
Prin urmare a acţionat și el conform cu sfatul primit de la Domnul. 
După ce i-au adunat pe săracii orașului, au început să le împartă banii 
obţinuţi din proprietăţile vândute.  [1C 24; 2C 15; LM 3,3; 3Cp 29]

1499 12. Pe când ei făceau acestea, iar Francisc era împreună cu 
ei, a venit la ei un preot pe nume Silvestru8, de la care fericitul Francisc 
achiziţionase niște pietre pentru repararea bisericii Sfântul Damian, 
unde locuia înainte de a-i avea pe fraţi. Văzând că aveau atâţia bani, 
acel preot, cuprins de ®ăcările avariţiei, dorea să obţină și el ceva și 
protesta zicând: «Francisc, nu mi-ai plătit în întregime pietrele pe care 
le-ai cumpărat de la mine». 

Auzind Francisc acea acuzaţie nedreaptă, el care alungase de la 
sine orice formă de avariţie, s-a apropiat de fratele Bernard și punând 
mâna în mantia sa, unde erau monedele, a luat o mână plină și a dat-o 
preotului. Și-a dus încă o dată mâna la mantie și a mai luat niște bani, 
așa cum făcuse prima dată, și i-a dat din nou lui Silvestru, spunându-i: 
«Datoria a fost pe deplin achitată?». «În întregime», i-a răspuns celă-
lalt, care după aceea s-a întors bucuros acasă.  [2C 109; LM 3,5; 3Cp 30]

 13. După câteva zile, Silvestru, inspirat de Domnul, re®ec-

8 Episodul, care este cunoscut și de alte izvoare, este aici prezentat cu multe 
detalii.
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tând la gestul fericitului Francisc, și-a spus: «Sunt chiar un netrebnic! 
Așa bătrân cum sunt, iată că jinduiesc la acele bunuri lumești, pe când 
acel tânăr le dispreţuiește și le aruncă din iubire faţă de Dumnezeu».

1500 În noaptea următoare, a văzut în vis o cruce imensă, al 
cărei vârf atingea cerul, în timp ce baza sa stătea în gura fericitului 
Francisc, iar braţele se întindeau de la un capăt la celălalt al lumii. 

Trezindu-se, acel preot a înţeles că Francisc era într-adevăr prie-
tenul lui Dumnezeu și că mișcarea sa religioasă se va extinde în lumea 
întreagă. A început să se teamă de Dumnezeu și să facă pocăinţă la el 
acasă. După ce a mai trecut puţin timp, a intrat în Ordin, unde a trăit 
o viaţă de s�nţenie și a murit într-un mod glorios.  [2C 109; LM 3,6; 3Cp 
30; Fior 2]

CAPITOLUL  III

Primul loc în care s-au stabilit
și persecuţia părinţilor lor

1501 14. Fratele Bernard și fratele Petru, după ce și-au vândut 
averile lor și au împărţit ceea ce au obţinut săracilor, așa cum am pre-
zentat, s-au îmbrăcat la fel ca și omul lui Dumnezeu, fericitul Francisc, 
și s-au unit cu el. Neavând o casă care să-i găzduiască, au plecat și au 
găsit o biserică sărăcuţă și aproape abandonată, numită Sfânta Maria a 
Porţiunculei9. Și-au făcut acolo o colibă și au locuit împreună.

1502 După ce au trecut opt zile, a venit la ei un alt locuitor din 
Assisi, pe nume Egidiu, un om plin de credinţă și foarte credincios, că-
ruia Domnul îi dăruise multe haruri. În genunchi, cu mare devoţiune 
și respect, l-a rugat pe fericitul Francisc să îl primească în grupul său. 
Iar sfântul, care era fericit să vadă o asemenea scenă și să audă astfel 
de cuvinte, l-a primit fără ezitare și cu bucurie. Toţi patru s-au sim-

9 Despre această locuinţă temporară a primilor fraţi la Sfânta Maria a Por-
ţiunculei nu se găsesc informaţii în izvoarele lui Toma de Celano, care vorbesc de 
Rivotorto ca �ind primul «loc».  
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ţit pătrunși de imensă bucurie și de fericire spirituală extraordinară.   
[1C 25: LM 3,4; 3Cp 32]

1503 15. După acesta, Francisc l-a luat cu sine pe fratele Egidiu 
și l-a condus în Marca de Ancona. Ceilalţi doi au rămas la Porţiuncula. 
Pe drum îl preamăreau cu în®ăcărare pe Domnul, în timp ce omul lui 
Dumnezeu, Francisc, cânta în franceză, lăudând și binecuvântând pe 
Domnul cu o voce foarte clară.

Erau atât de plini de bucurie, încât părea că au descoperit o mare 
comoară. Nimic mai natural decât mulţumirea lor: într-adevăr, lăsa-
seră multe bunuri pe care le tratau ca pe niște gunoaie, bunuri pen-
tru care de obicei oamenii se trudesc atât de mult, și de asemenea se 
gândeau la amărăciunile pe care iubitorii acestei lumi le primesc de la 
plăcerile pământești, sub care se ascund atâtea mizerii și tristeţi.

Fericitul Francisc i-a spus însoţitorului său, fratele Egidiu: «Reli-
gia noastră va � asemănătoare cu pescarul care aruncă în apă năvodul 
său și prinde o mare cantitate de pești. Văzând mulţimea de pești, pe 
cei mai mari îi pune în coșurile sale, însă pe cei mici îi aruncă în apă». 
Egidiu a rămas uimit de profeţia pe care sfântul o rostise cu gura sa, 
știind foarte bine cât de mic era numărul de fraţi.

1504 Omul lui Dumnezeu nu predica încă poporului. Dar tre-
când prin orașe și castele, îi îndemna pe bărbaţi și pe femei să-l iubeas-
că pe Creatorul cerului și al pământului, și să facă pocăinţă pentru 
păcatele lor10. Fratele Egidiu se limita să adauge: «Spune foarte bine: 
să-l credeţi!».  [1C 28-29, LM 3,7; 3Cp 33]

1505 16. Cei care îi auzeau se întrebau unii pe alţii: «Cine sunt 
aceștia doi și ce spun?».

Unii răspundeau că seamănă cu niște nesăbuiţi sau beţivi. Alţii, 
dimpotrivă, a�rmau:«Dar ceea ce spun nu este un discurs de nebuni». 
Iar unul dintre ei a observat: «Ori s-au dedicat Domnului dintr-o sete 
de supremă perfecţiune, ori și-au pierdut capul, pentru că viaţa lor pare 
să �e a unor disperaţi. Merg în picioarele goale, sunt îmbrăcaţi în haine 
demne de dispreţ și nu mănâncă aproape nimic».

10 Este un exemplu al primitivei predicări penitenţiale franciscane, în confor-
mitate cu ceea ce scrie Francisc în Rnb 21: FF 55.
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Și nimeni pe atunci nu-i urma. Femeile mai tinere, văzându-i de 
departe, fugeau de frică că poate erau niște nesăbuiţi. Dar deși nimeni 
nu-i urma, totuși rămâneau înfricoșaţi, văzând modul lor sfânt de a se 
comporta și prin care se distingeau spre lauda Domnului.

După ce au cutreierat acea provincie, s-au întors la locul amintit 
de la Sfânta Maria a Porţiunculei.  [1C 30; LM 3,7; 3Cp 34]

1506 17. După ce au mai trecut câteva zile, iată că au mai venit 
alţi trei bărbaţi din orașul Assisi: fratele Sabbatino, fratele Ioan și frate-
le Morico cel Mic, care l-au rugat cu umilinţă pe Francisc să-i primeas-
că printre prietenii săi. Iar el i-a primit cu bunăvoinţă și de îndată11.

Când mergeau în oraș pentru a cere de pomană, aproape nimeni 
nu voia să le ofere ceva, ci le spuneau: «Cum? Aţi aruncat bunurile voas-
tre, iar acum vreţi să le mâncaţi pe cele ale altora?». Și astfel sufereau de 
lipsuri extreme. Chiar și părinţii și rudele îi persecutau; alţi concetăţeni, 
mici și mari, bărbaţi și femei, îi dispreţuiau și îi luau în râs ca și cum ar 
� fost niște nesăbuiţi și smintiţi. Doar episcopul orașului făcea excepţie, 
iar fericitul Francisc mergea deseori la el pentru a-i cere sfatul.

Acesta era motivul persecuţiei părinţilor și rudelor lor și a insulte-
lor celorlalţi oameni: în acel timp nu era nimeni care să-și abandoneze 
proprietăţile sale pentru a merge să ceară pomană din poartă în poartă.  
[3Cp 35]

1507 Atunci când într-o zi Francisc s-a dus la episcop, acesta i-a 
spus: «Viaţa voastră mi se pare exagerat de dură și de aspră, datorită 
faptului că nu posedaţi și nu aveţi nimic pe această lume». I-a replicat 
sfântul lui Dumnezeu: «Domnule, dacă am � avut proprietăţi, pentru 
a le apăra am � avut nevoie de arme, �indcă din cauza proprietăţilor 
se nasc disensiuni și certuri, și astfel iubirea faţă de Dumnezeu și faţă 
de aproapele este împiedicată. Din acest motiv suntem hotărâţi să nu 
posedăm nici un bine trecător în această lume». Și a plăcut episcopului 
acest răspuns12.

11 În 3Comp 35 avem: Sabbatino, Morico și Ioan de Cappella.
12 Episodul, care se regăsește doar aici, atestă o legătură specială între prima 

fraternitate și episcopul Guido I, care se demonstrează a � mai deschis faţă de Fran-
cisc, spre deosebire de societatea orașului Assisi.  
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CAPITOLUL  IV

Cum i-a îndemnat pe fraţi și i-a trimis în lume

1508 18. Sfântul Francisc, de-acum plin de harul Duhului 
Sfânt, a prevestit ceea ce avea să li se întâmple prietenilor săi. După 
ce i-a chemat la sine pe acești șase fraţi pe care îi avea, în pădurea care 
înconjura biserica Sfânta Maria a Porţiunculei (mergeau deseori să se 
roage în acea biserică), le-a spus: «Iubiţi fraţi, să înţelegem vocaţia 
noastră: Dumnezeu milostiv nu ne-a chemat doar pentru noi înși-
ne, ci și pentru ajutorul și mântuirea multora. Să mergem, așadar, în 
toată lumea, îndemnând și învăţând bărbaţii și femeile cu cuvântul 
și cu exemplul, pentru ca să facă pocăinţă pentru păcatele lor și să-și 
amintească de poruncile Domnului, pe care de multă vreme le-au 
lăsat în uitare».

Și a adăugat: «Mică turmă, să nu vă �e teamă, ci să aveţi încredere 
în Domnul. Și să nu spuneţi între voi: „Suntem persoane ignorante și 
fără pregătire: cum vom face să predicăm?”. Dimpotrivă, să vă aduceţi 
aminte de cuvintele pe care le-a adresat Isus discipolilor săi: Nu sun-
teţi voi cei care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbește 
în voi. Domnul însuși vă va da duh și înţelepciune pentru a îndemna 
și a predica bărbaţilor și femeilor calea și lucrările învăţăturilor sale. 
Veţi întâlni pe unii ce sunt credincioși blânzi, umili și binevoitori. 
Veţi întâlni, însă, și din aceia care nu cred, mândri și care blestemă, 
ce vi se vor împotrivi, batjocorindu-vă pe voi și lucrările voastre. Pro-
puneţi-vă așadar în inimile voastre să suportaţi orice lucru cu răbdare 
și umilinţă».

După ce au ascultat aceste cuvinte, fraţilor li s-a făcut frică. Vă-
zând îngrijorarea lor, fericitul Francisc a adăugat: «Să nu vă �e teamă! 
Într-adevăr, să știţi că nu peste mult timp vor veni la voi mulţi în-
ţelepţi, persoane prudente și nobili, și vor sta împreună cu voi. Vor 
predica oamenilor și popoarelor, regilor și principilor, și mulţi se vor 
converti la Domnul. Și în toată lumea Domnul va face să se multi-
plice și să crească familia sa».

După ce a spus acestea i-a binecuvântat, iar ei au plecat.  [1C 27; 
LM 3,6; 3Cp 36]



84

CAPITOLUL  V

Suferinţele îndurate de fraţi 
în timpul primei lor misiuni în lume

1509 19. În timpul călătoriei, atunci când pioșii slujitori ai 
Domnului întâlneau o biserică în care se celebra sau o biserică părăsită, 
ori o cruce de-a lungul drumului, se închinau în faţa lor cu o rugăciu-
ne evlavioasă spunând aceste cuvinte: «Te adorăm, o Cristoase, și te 
binecuvântăm, aici și în toate bisericile care sunt în lumea întreagă, 
căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea»13. Și în acel loc se 
rugau cu credinţă și simţeau că a®ă prezenţa Domnului.  [1C 45; 3C 3; 
LM 4,3; 3Cp 37]

Oricine îi vedea, se mira și spunea: «Niciodată nu am mai văzut 
religioși îmbrăcaţi în acest mod». Fiind diferiţi prin haină și prin mo-
dul de viaţă de toţi ceilalţi, păreau niște �inţe din pădure. Când intrau 
într-un oraș, într-un castel, într-o casă, vesteau pacea. Oriunde în-
tâlneau bărbaţi și femei, �e pe drum, �e în pieţe, îi îndemnau pe toţi 
să se teamă și să-l iubească pe Creatorul cerului și al pământului, să-și 
amintească poruncile sale căzute în uitare și să se angajeze în a le pune 
în practică.

Erau unii care îi ascultau cu simpatie și bucurie, dar și unii care, 
dimpotrivă, îi luau în râs. Mulţi îi luau la ţintă cu întrebările, și era un 
chin pentru ei să găsească răspunsuri la toate acele interogatorii. Atunci 
când sunt noutăţi, deseori se nasc curiozităţi noi. Unii îi întrebau: «De 
unde veniţi?». Alţii în schimb: «De ce Ordin aparţineţi?». Ei răspun-
deau cu simplitate: «Suntem niște penitenţi, și ne-am născut în orașul 
Assisi». Într-adevăr, Religia fraţilor nu era încă numită Ordin.  [3Cp 37]

1510 20. Mulţi, atunci când îi vedeau și ascultau, îi considerau 
niște șarlatani sau niște îngâmfaţi. Era câte unul care a�rma: «Nu vreau 
să-i primesc în casă, pentru ca să nu-mi fure lucrurile». Din cauza aces-
tor suspiciuni, în multe localităţi erau ţinta mai multor injurii. De aceea 
de multe ori se adăposteau sub porticurile caselor sau bisericilor.

În acel timp doi fraţi, ajunși la Florenţa, au cutreierat prin tot ora-

13 Cf. Test 5 (FF 111), cu mici deosebiri în textul latin.
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șul în căutarea cuiva care să-i găzduiască, dar nu au găsit sub nici un 
chip pe cineva dispus să-i primească. Ajunși la o casă care avea în faţă 
un portic, iar în portic se a®a cuptorul, și-au spus unul altuia: «Am pu-
tea să �m găzduiţi aici». Au rugat-o, așadar, pe stăpâna acelei case să-i 
primească în casa sa. Dar �indcă ea a refuzat imediat să-i primească, 
au rugat-o cu umilinţă să le permită ca măcar să se poată opri în acea 
noapte aproape de cuptor. Femeia a fost de acord. Dar când a sosit so-
ţul ei și a descoperit că fraţii stăteau sub portic, lângă cuptor, a început 
să mormăie: «De ce i-ai găzduit pe acești nemernici?». Ea i-a răspuns: 
«Nu am vrut să-i găzduiesc în casă, dar le-am permis să stea sub portic, 
deoarece de acolo nu ar � putut să fure nimic, cel mult câteva lemne». 
Din cauza acestei neîncrederi nu au vrut să le dea nimic cu ce să se 
învelească, deși în acea perioadă era foarte frig.

În timpul nopţii cei doi s-au ridicat pentru a participa la rugă-
ciunea de dimineaţă, îndreptându-se spre biserica cea mai apropiată.  
[3Cp 38]

1511 21. Dis-de-dimineaţă, acea femeie a mers la biserică să 
asculte liturghia și i-a văzut pe cei doi fraţi cufundaţi în rugăciune 
evlavioși și umili.  Atunci și-a spus în sine: «Dacă acești oameni ar � 
răufăcători, cum spunea soţul meu, nu s-ar ruga cu atâta evlavie». 

Pe când femeia se gândea la acestea, iată că un om pe nume Guido 
mergea prin biserică, împărţind pomană la săracii care se a®au acolo. 
Apropiindu-se de fraţi, voia să le ofere un ban �ecăruia, așa cum dădu-
se și celorlalţi, dar ei nu au voit să-i primească. Atunci le-a spus: «Dar 
de ce nu luaţi banii ca și ceilalţi săraci, voi care sunteţi atât de săraci și 
nevoiași?». Unul dintre ei, fratele Bernard, i-a răspuns: «Este adevărat 
că suntem săraci, dar este o sărăcie care nu ne apasă, așa cum este pen-
tru ceilalţi săraci, �indcă ne-am făcut săraci prin harul lui Dumnezeu 
și pentru a îndeplini sfatul său».  [3Cp 39]

 22. Plin de mirare, Guido i-a întrebat dacă au avut ceva 
când trăiau în lume. I-au răspuns că da, avuseseră bunuri, dar din iu-
bire pentru Dumnezeu le-au împărţit la săraci.

Femeia, văzând că cei doi refuzaseră banii, s-a apropiat și le-a spus: 
«Creștini, dacă vreţi să vă întoarceţi la mine, v-aș găzdui cu bucurie în 
casa mea». Fraţii i-au răspuns politicos: «Domnul să te răsplătească!». 
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Dar  Guido, văzând că fraţii nu reușiseră să găsească adăpost, luându-i 
cu sine i-a condus la casa sa și le-a spus: «Iată locul pe care Dumnezeu 
vi l-a pregătit! Rămâneţi până când doriţi». Cei doi i-au mulţumit lui 
Dumnezeu care fusese milostiv cu ei și ascultase rugăciunea sărăcuţi-
lor săi. S-au oprit acolo câteva zile. Iar Guido, mișcat de cuvintele pe 
care le auzise și de exemplele bune pe care le văzuse, a făcut mai apoi 
donaţii generoase săracilor.  [3Cp 39]

 1512 23. Deși acest om îi tratase cu atâta bunăvoinţă, lumea, în 
schimb, îi privea ca pe niște smintiţi, și mulţi, mici și mari, îi tratau așa 
cum se comportă stăpânii cu slujitorii, prin cuvinte și prin fapte14. Unii 
le smulgeau chiar și hainele, deși erau lipsite de valoare și sărăcăcioase. 
Astfel, rămânând goi deoarece aveau doar o tunică, observau totuși în-
totdeauna norma Evangheliei de a nu cere să li se restituie ceea ce li se 
lua. Dar dacă din compasiune aceia le restituiau tunica, ei o reprimeau 
cu bucurie.

Unora le aruncau cu noroi pe cap, altora le puneau zaruri în mâini, 
invitându-i să joace. Unul s-a urcat pe spatele unui frate, agăţându-se 
de capuciu, și a trebuit să-l ducă cât a vrut. Astfel de ofense și multe alte 
vexaţiuni răutăcioase trebuiau să îndure, dar nu stăm aici să le povestim 
pentru a nu ne lungi. Erau consideraţi atât de mult niște diavoli săr-
mani și chiar mai rău, încât îi maltratau cu nerușinare fără a � pedep-
siţi, așa cum s-ar proceda cu răufăcătorii; fără a mai vorbi despre câte 
chinuri și lipsuri au suferit prin foame și sete, frig și haine insu�ciente. 

Dar îndurau orice lucru cu spirit puternic și răbdător, așa cum îi 
îndemnase fericitul Francisc. Nu se lăsau cuprinși de tristeţe, nu erau 
tulburaţi, ci ca niște oameni care-și doresc o răsplată mare, se entuzi-
asmau atunci când erau în suferinţe și se bucurau, rugându-se la Dum-
nezeu în mod sincer pentru persecutorii lor.  [1C 40; LM 4,7; 3Cp 40]

1513 24. Mulţi dintre oameni – văzându-i bucuroși în suferin-

14 Anper se complace să remarce, la fel ca și 3Comp, suferinţele îndurate de 
primii fraţi și mai ales ostilitatea oamenilor faţă de ei, care mai apoi a fost depă-
șită, în urma structurării mișcării penitenţiale într-un Ordin adevărat cu sprijinul 
cardinalilor și al pontifului (cf. J. Dalarun, La Malavventura di Francesco d’Assisi, 
Milano 1996, pp. 121-130).
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ţele acceptate cu răbdare pentru Domnul și întotdeauna dornici să se 
roage cu evlavie, refuzând să primească sau să aibă cu ei bani, așa cum 
făceau ceilalţi săraci, și având o mare iubire reciprocă, semn din care se 
recunoștea că erau discipoli ai Domnului – prin bunătatea Domnului au 
fost mișcaţi și s-au căit, mergând la ei să le ceară scuze pentru ofensele 
făcute. Fraţii îi iertau din inimă, răspunzându-le cu bucurie: «Domnul 
să vă ierte!». Astfel rămâneau mai apoi să-i asculte cu bucurie.

1514 Ba mai mult, unii sfârșeau prin a cere să �e primiţi în gru-
pul lor, și într-adevăr au primit foarte mulţi, deoarece în acel timp, 
�ind fraţii atât de puţini, �ecare dintre ei primise de la Francisc au-
torizarea de a-i primi pe aceia pe care îi considerau potriviţi. La data 
stabilită s-au întors la Sfânta Maria a Porţiunculei.  [1C 38; 3Cp 41]

CAPITOLUL  VI

Viaţa fraţilor și iubirea lor reciprocă

1515 25. Atunci când se revedeau15, erau atât de mult cuprinși 
de veselie și bucurie spirituală, încât nu-și mai aminteau de maltrată-
rile suferite și de sărăcia dură pe care o îndurau.

În �ecare zi erau harnici în rugăciune și în munca cu mâinile lor 
pentru a alunga în totalitate orice formă de lenevie, dușmana su®e-
tului. La mijlocul nopţii, apoi, se trezeau cu promptitudine, așa cum 
spune Profetul: La miezul nopţii eu mă ridicam pentru a te lăuda, și se 
rugau cu mare evlavie, emoţionându-se până la lacrimi. 

1516 Se iubeau unul pe celălalt cu afecţiune profundă, se slujeau 
și își procurau în mod reciproc hrana, așa cum o mamă își slujește și 
hrănește propriul �u16. Atât de mult ardea în ei focul carităţii, încât 
și-ar � dat cu bucurie viaţa nu numai în numele Domnului nostru Isus 
Cristos, ci și unul pentru altul.  [1C 39; 3Cp 41]

15 Expresia face referinţă la îndemnul din Rnb 7, 15: FF 26.
16 Cf. Rnb 5,13; Rb 6,8: FF 20 și 91.
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1517 26.  Într-o zi, în timp ce fraţii mergeau pe un drum, s-au 
întâlnit cu un necugetat care arunca cu pietre în ei. Unul dintre ei, 
văzând că plouă cu pietre pe fratele său, i-a sărit imediat în ajutor, pu-
nându-se în faţa loviturilor de pietre, preferând să �e lovit mai degrabă 
el, decât fratele său, din în®ăcărată iubire reciprocă. Scene de acest gen 
aveau loc deseori. 

Înrădăcinaţi și întemeiaţi în iubire și în umilinţă, �ecare îl res-
pecta pe celălalt ca și cum ar � fost domnul său. Și oricine ar � fost 
superiorul altora, prin funcţia sa sau prin harurile primite, se arăta mai 
umil și mai nevrednic decât ceilalţi.

De asemenea, cu toţii erau mereu gata să asculte: abia se deschidea 
gura ce dădea porunca, că imediat își pregăteau picioarele să meargă 
și mâinile pentru a lucra. Orice lucru li se poruncea, considerau că 
porunca era asemenea voinţei Domnului: de aceea le devenea plăcut și 
ușor să urmeze toate poruncile sale.

Se abţineau de la dorinţele cărnii și, pentru a nu � judecaţi, se 
judecau cu severitate ei înșiși.  [3Cp 42]

1518 27. Dacă din întâmplare unul dintre ei pronunţa un cu-
vânt care ar � putut să-l ofenseze pe un altul, simţea o atât de mare 
remușcare, încât nu mai avea pace până când nu-și recunoștea vina sa. 
Se arunca cu faţa la pământ și își punea pe gură un picior de-al fratelui 
său, oricât ar � încercat acesta să refuze. Dacă totuși acesta nu voia sub 
nici o formă să facă un asemenea gest, dacă cel care ofensase cu cuvin-
tele era un prelat, îi poruncea să săvârșească acel gest, sau [dacă era un 
subordonat] cerea ca porunca să �e dată de către prelat, astfel încât să 
�e îndepărtată de la ei orice umbră de răutate și între ei să �e păstrată 
plinătatea carităţii. Astfel se străduiau să se opună diferitelor vicii prin 
virtuţile corespunzătoare. 

1519 Orice lucru ar � avut, �e că era o carte, �e o tunică, era la 
dispoziţia tuturor, și nimeni nu spunea că un anume lucru este al său, 
așa cum se făcea în Biserica primitivă a apostolilor17.

17 Și Giacomo da Vitry a făcut apel la imaginea primitivei comunităţi creștine 
pentru a descrie familiaritatea și iubirea fraternă, pe lângă sărăcia totală, ce îi dife-
renţia pe fraţii minori ai primei generaţii. 
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Și chiar dacă singurul lucru pe care-l aveau din belșug era sărăcia 
lor, întotdeauna erau generoși, iar din iubire faţă de Dumnezeu împăr-
ţeau pomenile primite cu oricine le-ar � cerut.  [1C 39; LM 4,7; 3Cp 43]

1520 28. Mergând pe drum, dacă întâlneau săraci care le cereau 
de pomană, neavând unii dintre ei altceva să le ofere, le dădeau o bucată 
din propria haină. Unul și-a rupt din tunică capuciul și l-a oferit unui 
cerșetor; un altul și-a rupt mâneca și i-a dat-o; alţii dăruiau o bucată 
din tunică, pentru a observa cuvintele Evangheliei: Oricui îţi cere, dă-i.

O dată, la biserica de la Porţiuncula, acolo unde ei locuiau, a venit 
un sărăcuţ să ceară de pomană fraţilor. Era acolo o mantie, ce aparţi-
nuse unuia dintre ei pe când trăia încă în lume. Fericitul Francisc le-a 
spus să o ofere cerșetorului, iar acel frate i-a dat-o îndată cu bucurie. Și 
imediat, datorită amabilităţii și faptului că a fost de acord atunci când 
a oferit-o, i s-a părut acelui frate că acea pomană se ridica spre cer și s-a 
simţit plin de un nou duh18.  [3C 44; CA 92; SP 36]

1521 29. Atunci când unii bogaţi ai acestei lumi mergeau la ei, 
îi primeau cu bucurie și bunăvoinţă, și îi invitau să părăsească calea cea 
rea și să facă pocăinţă.

În acel timp fraţii se rugau cu insistenţă să nu �e trimiși în locurile 
natale, pentru a scăpa de compania și familiaritatea rudelor și pentru a 
observa cuvintele Profetului: Am devenit un străin pentru fraţii mei și 
un necunoscut pentru �ii mamei mele.

Erau fericiţi să �e săraci, �indcă nu doreau decât bogăţiile veșnice. 
Nu aveau nici aur, nici argint, și deși dispreţuiau orice bogăţie a acestei 
lumi, mai mult decât oricare alt lucru călcau în picioare banii19. 
[1C 41; 3Cp 45]

1522 30. Altă dată, tot pe când locuiau la Sfânta Maria a Porţi-
unculei, au venit acolo niște persoane și, fără să știe fraţii, au lăsat niște 
bani pe altar. Intrând în biserică, un frate a găsit monedele, le-a luat și 
a mers să le pună pe pervazul unei ferestre. Dar un altul, găsind banii 

18 Din alte izvoare știm că acesta a fost fratele Egidiu (cf. Spec 36). 
19 În spiritul Regulii (Rnb 8; Rb 4) care a fost imprimat prin multe exemple, 

preluate și de Toma de Celano.
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unde fratele îi pusese, l-a informat despre aceasta pe sfântul Francisc. 
Atunci când fericitul Francisc a a®at acestea, a căutat cu atenţie 

cine dintre fraţi pusese pe fereastră acei bani. După ce l-a găsit, l-a 
chemat la el și i-a spus: «De ce ai făcut aceasta? Nu știai voinţa mea ca 
fraţii nu numai să nu folosească banii, ci nici măcar să nu-i atingă?».

Auzind aceasta, fratele a înclinat capul, s-a așezat în genunchi, și 
recunoscându-și vina l-a rugat să-i dea o pocăinţă. Sfântul i-a porun-
cit să ducă afară din biserică acele monede cu gura și, după ce avea să 
găsească niște balegă de măgar, să le pună deasupra tot cu gura în care 
le ducea. Fratele a îndeplinit cu promptitudine porunca primită. Iar 
din acel moment Francisc i-a îndemnat pe fraţi ca, oriunde ar � găsit 
bani, să-i considere ca �ind ceva josnic și să nu le dea nici o importan-
ţă.  [2C 65; CA 27; SP 14]

În acest fel erau mereu plini de bucurie, pentru că nimic nu putea 
să-i tulbure. Într-adevăr, cu cât erau mai mult separaţi de lume, cu atât 
mai mult erau uniţi cu Dumnezeu. 

Ei au întreprins călătoria pe calea cea strâmtă, și nu au fugit de 
greutăţi. Au sfărâmat stâncile și au strivit spinii: și astfel nouă, celor 
care îi urmăm, ne-au făcut mai ușor drumul.  [3Cp 45]

CAPITOLUL  VII

Cum au mers la Roma și domnul papă
le-a consimţit Regula și facultatea de a predica

1523 31. Văzând fericitul Francisc cum harul Domnului creștea 
numărul și meritele fraţilor săi, le-a spus: «Fraţilor, văd că Domnul 
vrea să facă din noi o mare comunitate. Să mergem așadar la mama 
noastră, Biserica romană, și să-l informăm pe suveranul pontif des-
pre lucrurile pe care Domnul le face prin intermediul nostru, și în 
funcţie de voinţa și porunca papei să îndeplinim ceea ce am înce-
put». Le-au plăcut aceste cuvinte, iar Francisc i-a luat cu sine pe cei 
doisprezece fraţi20 și au plecat spre Roma. 

20 Conform 3Comp 46 grupul era format din doisprezece, incluzându-l pe 
Francisc.
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În timp ce erau pe drum, le-a spus: «Să-l facem pe unul dintre noi 
conducătorul nostru și să-l considerăm ca vicar al lui Isus Cristos. Ori-
unde îi va plăcea să meargă, să-l urmăm; iar când va voi să ne oprim, 
ne vom opri». Atunci l-au ales pe fratele Bernard, care fusese primul 
primit de către fericitul Francisc, și ascultau ceea ce el spunea.

Mergeau plini de bucurie, discutând despre cuvintele Domnului. 
Nimeni dintre ei nu îndrăznea să spună ceva dacă nu era spre lauda 
și gloria lui Dumnezeu și spre folosul su®etelor lor; dacă nu făceau 
aceasta, se dedicau rugăciunii. Iar Domnul le găsea găzduire și hrana 
necesară.  [1C 32; LM 3,8; 3Cp 46]

1524 32. Când au ajuns la Roma, l-au întâlnit pe episcopul de 
Assisi, care locuia acolo în acele zile. Când i-a văzut, i-a primit cu mare 
bucurie.

Episcopul era cunoscut domnului cardinal Ioan de Sfântul Paul, 
om bun și religios care-i iubea din inimă pe slujitorii Domnului. Epi-
scopul îl informase cu privire la proiectul și viaţa fericitului Francisc și 
a fraţilor săi. După ce a a®at toate acestea, cardinalul dorea din toată 
inima să-l întâlnească pe fericitul Francisc și pe ceilalţi fraţi. A®ând că 
erau în oraș, a trimis să �e căutaţi și i-a adus la el. Când i-a văzut, i-a 
primit cu devoţiune și dragoste21.  [1C 32; LM 3,9; 3Cp 47]

1525 33. În puţinele zile în care au locuit la el, a avut posibili-
tatea să-i iubească și mai mult, văzând strălucind în operele lor ceea ce 
auzise spunându-se despre ei. Atunci i-a zis fericitului Francisc: «Mă 
încredinţez rugăciunilor voastre și vreau ca de aici înainte să mă con-
sideraţi unul dintre voi. Spuneţi-mi, așadar, pentru ce aţi venit aici». 
Sfântul Francisc i-a prezentat tot proiectul său și dorinţa de a vorbi cu 
Domnul apostolic, pentru a putea continua modul său de viaţă con-
form voinţei și poruncii lui. Cardinalul i-a răspuns:«Ei bine, vreau să 
�u eu procuratorul vostru în Curia domnului papă».

Ajuns la Curie, i-a spus domnului papă Inocenţiu al III-lea: 
«Am întâlnit un om perfect, care vrea să trăiască după forma s�ntei 
Evanghelii, observând pe deplin perfecţiunea evanghelică. Eu cred că 

21 Episodul este povestit în mod diferit de 1Cel 32-33. Despre acest prim pro-
tector al Ordinului, Anper ne oferă un portret viu.
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Domnul vrea ca prin intermediul său să reînnoiască complet Biserica 
sa în toată lumea». Auzind acestea, papa s-a mirat și i-a spus: «Condu-l 
la mine»22.  [1C 33; 2C 16; LM 3,9; 3Cp 48]

1526 34. În ziua următoare l-a însoţit la papa. Fericitul Francisc 
i-a arătat în mod deschis domnului papă proiectul său, așa cum făcuse 
anterior și în faţa cardinalului.

Papa i-a răspuns: «Viaţa voastră este prea dură și aspră, deoarece, 
în congregaţia pe care intenţionaţi să o formaţi, vă propuneţi să nu 
aveţi nimic pe această lume. De unde veţi avea cele necesare?». La 
rândul său, Francisc i-a răspuns: «Domnule, eu mă încred în Domnul 
meu Isus Cristos, care, promiţând că ne va dărui viaţă și glorie în cer, 
la momentul oportun nu ne va lipsi pe pământ de lucrurile necesare 
trupului». Papa a încheiat spunând: «Fiule, ceea ce spui este adevărat; 
totuși natura umană este fragilă și niciodată nu rămâne în aceeași sta-
re. Mergi, așadar, și roagă-l pe Dumnezeu din toată inima, pentru ca 
să se milostivească a-ţi arăta ceea ce este mai bine și mai folositor su-
®etelor voastre. Apoi să te întorci să mă informezi, iar eu îţi voi acorda 
orice lucru».  [2C 16; LM 3,9; 3Cp 49]

1527 35. Atunci Francisc, cufundându-se în rugăciune, l-a rugat 
pe Domnul cu inimă curată pentru ca în bunătatea sa inefabilă să se 
milostivească a-i arăta ceea ce voia. Perseverând în rugăciune cu su®etul 
absorbit în totalitate de Dumnezeu, Cuvântul Domnului a venit în ini-
ma sa și astfel i-a zis într-o parabolă: «În regatul unui mare suveran era 
o doamnă foarte săracă, dar frumoasă, care a plăcut ochilor regelui, ce a 
avut de la ea numeroși �i. Într-o zi femeia a început să re®ecteze23 și și-a 
spus: „Ce voi face eu, sărăcuţă, care am avut atâţia �i, dar nu am nimic 
cu ce să-i cresc?”. În timp ce se gândea în inima sa la aceste lucruri, care 
o făceau să aibă o faţă tristă, iată că a apărut regele care a întrebat-o: 

22 Cuvintele cardinalului Ioan de Sfântul Paul, cunoscute în Legenda celor trei 
Însoţitori (nr. 48), nu apar în operele lui Toma de Celano, nici în Sf. Bonaventura, 
care însă păstrează această re®exie a sa: Oare nu ne vom pronunţa împotriva Evan-
gheliei? (cf. LegM 3,9).  

23 La fel ca această expresie, tot așa și alte detalii diferenţiază povestirea acele-
iași parabole în Anper, în 2Cel 16 și în 3Comp 12.
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„Ce te îngrijorează, că te văd atât de îngândurată și de întristată?”. Iar ea 
i-a împărtășit îngrijorările ce le avea în su®et. Dar regele a consolat-o: 
«Să nu-ţi �e teamă de marea ta sărăcie, nici pentru �ii care s-au născut, 
nici pentru cei mai numeroși care vor veni, �indcă, dacă mulţi salariaţi 
în palatul meu au mâncare din abundenţă, nu vreau desigur ca �ii mei 
să moară de foame, dimpotrivă, cu ei voi � încă și mai generos”».

Omul lui Dumnezeu, Francisc, a înţeles imediat că acea femeie 
sărăcuţă îl reprezenta pe el însuși. Iar acest lucru a făcut și mai puter-
nică propunerea sa de a observa în continuare preasfânta sărăcie.  [1C 
33; 2C 16-17; LM 3,10; 3Cp 49.50]

1528 36. Și ridicându-se, a mers imediat la vicarul Apostolului, 
pentru a-i expune ceea ce-i descoperise Domnul. După ce a ascultat 
acea parabolă, domnul papă a rămas foarte mirat, �indcă Domnul își 
arătase voinţa sa unui om atât de simplu. Și și-a dat seama că acesta 
nu se lăsa condus de înţelepciunea oamenilor, ci de manifestarea și de 
puterea Duhului.

Prin urmare, fericitul Francisc s-a închinat cu umilinţă și devoţiu-
ne și a promis domnului papă ascultare și respect. La rândul lor, ceilalţi 
fraţi, care încă nu promiseseră ascultare, din porunca papei au promis în 
același fel ascultare și respect fericitului Francisc.  [1C 37; LM 4,5; 3Cp 52]

Iar papa le-a îngăduit Regula pentru el și fraţii săi prezenţi sau 
viitori24. De asemenea, i-a dat autoritatea de a predica oriunde, după 
harul ce i l-a oferit Duhul Sfânt, și i-a autorizat să predice și pe ceilalţi 
fraţi, cărora fericitul Francisc ar � voit să le aprobe o�ciul predicării.

De atunci înainte fericitul Francisc a început să predice poporului 
prin orașe și castele, așa cum Duhul Domnului îi descoperea. Domnul 
i-a pus în gura sa cuvintele potrivite, dulci ca mierea, astfel încât ni-
meni, auzindu-l, nu s-ar � putut sătura niciodată.  [1C 36; LM 4,5; 3Cp 54]

Cardinalul Ioan, amintit anterior, datorită devoţiunii pe care o 
avea faţă de frate, le-a acordat tonsura clericală celor doisprezece fraţi25.

24 Cf. Rnb, prolog: FF 2; Test 15: FF 116.
25 Anper omite viziunea cu arborele pe care Francisc îl înclină cu mâna, și intro-

duce imediat discursul despre capitule. Interesul principal al autorului este într-ade-
văr concentrat, așa cum o spune și titlul operei, asupra fundamentum și inceptio Ordi-
nului, adică despre fundamentele spirituale și despre primele dezvoltări, iar Francisc, 
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1529 Ulterior, fericitul Francisc a poruncit ca de două ori pe an 
să �e celebrat capitlul, adică la Rusalii și la sărbătoarea sfântului Mi-
hai, în luna septembrie.

CAPITOLUL  VIII

Cum a stabilit să �e celebrat capitulul
și despre lucrurile care erau tratate în acesta

 37. La Rusalii toţi fraţii se adunau pentru capitlu la bi-
serica Sfânta Maria a Porţiunculei. În cadrul acestuia se trata despre 
modul în care trebuia observată mai bine Regula, se desemnau fraţii 
care mergeau să predice în diferite provincii și care fraţi trebuiau să �e 
încredinţaţi acestor provincii.

Sfântul Francisc, după ce cerea sfatul Domnului, adresa celor pre-
zenţi îndemnuri, mustrări și porunci, așa cum i se părea potrivit. Toate 
câte le spunea prin cuvinte, înainte de toate le îndeplinea el însuși și le 
arăta cu bunăvoinţă plină de afecţiune.

1530 Îi venera pe prelaţii și preoţii s�ntei Biserici. Îi respecta pe 
cei bătrâni, îi onora pe nobili și pe cei bogaţi; dar în adâncul su®etu-
lui său îi prefera pe cei săraci și împărtășea suferinţele lor; în afară de 
acestea, se arăta supus tuturor.

Chiar dacă el era deasupra tuturor, aceasta nu-l împiedica să de-
semneze ca și guardian și stăpân pe unul dintre fraţii care locuiau cu el, 
și îl asculta cu umilinţă și respect, așa încât alunga de la el orice ocazie 
de mândrie. Acest sfânt își apleca până la pământ capul în mijlocul 
oamenilor, de aceea Dumnezeu l-a preamărit în cer printre s�nţii și 
aleșii săi.

Îi îndemna pe fraţi să observe cu toată atenţia sfânta Evanghelie și 
Regula, așa cum promisese; îi povăţuia mai ales să �e respectuoși faţă 

prin urmare, este văzut mai mult ca fondatorul Ordinului decât ca un sfânt. Interesul 
biogra�c, așadar, este secundar faţă de proiectul unei istorii a originilor, pentru care 
sunt fundamentale structurile organizatorice, liturgia, misiunile, etc.
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de ministerele și prescrierile Bisericii, să asculte cu atenţie și evlavie 
liturghia, să contemple cu credinţă trupul Domnului nostru Isus Cris-
tos, să onoreze preoţii care o�ciau aceste venerabile și mari sacramente, 
și oriunde s-ar � întâlnit cu unul dintre ei să încline capul și să le sărute 
mâna. Iar dacă atunci când îi întâlneau aceștia ar � fost călare, trebuiau 
să se închine în faţa lor și să nu se mulţumească doar cu sărutarea mâi-
nii, ci să le sărute chiar și zurgălăii calului pe care călăreau, în semn de 
veneraţie faţă de puterea lor sacră.  [3Cp 57]

1531 38. Îi îndemna de asemenea să nu judece și să nu dispreţu-
iască pe nici un om, nici măcar pe cei care beau, mănâncă și se îmbracă 
luxos, așa cum este scris în Regulă26. «Într-adevăr – spunea – Domnul 
nostru este de asemenea și Domnul lor, și cine ne-a chemat pe noi 
poate foarte bine să-i cheme și pe ei, și cine a voit să ne îndreptăţească 
pe noi, poate să-i îndreptăţească și pe ei».

Și adăuga: «Eu vreau să-i respect pe ei toţi ca pe fraţii și stăpânii 
mei. Sunt fraţii mei, pentru că noi toţi venim de la un unic Creator; 
sunt stăpânii mei, pentru că ne ajută să facem pocăinţă, oferindu-ne 
lucrurile necesare trupului». Le mai spunea: «Așa să �e comportamen-
tul vostru în mijlocul poporului, încât oricine o să vă vadă sau o să vă 
asculte, să-l preamărească și să-l laude pe Părintele nostru care este în 
ceruri».

Dorinţa sa arzătoare era să săvârșească mereu, el și fraţii săi, fapte 
care să �e spre lauda Domnului. Le spunea: «Așa cum vestiţi pacea cu 
gura voastră, tot așa să aveţi mereu o pace mai mare în inima voastră, 
astfel încât nimeni să nu �e provocat de voi la mânie și scandal; dim-
potrivă, prin intermediul păcii și blândeţii voastre, toţi să �e chemaţi la 
pace și bunătate. La aceasta am fost chemaţi: să-i tratăm pe cei răniţi, 
să-i îngrijim pe cei osteniţi, să-i dojenim pe cei greșitori. Mulţi ni se 
par a � membrele diavolului, dar vor � discipoli ai lui Cristos».  [3Cp 58]

1532 39. Le reproșa, de asemenea, prea marea asprime cu care 
își tratau trupul. În acele timpuri fraţii practicau în mod excesiv postu-
rile, vegherile, munca �zică, pentru a-și reprima în întregime ispitele 
carnale. Se maltratau în asemenea hal, încât unii păreau că se urăsc pe 

26 Rb 2,17: FF 81.



96

ei înșiși. Dar auzind și văzând asemenea lucruri, Francisc îi certa, așa 
cum spuneam, și le poruncea să se modereze. Și era atât de plin de ha-
rul și înţelepciunea Mântuitorului, încât le făcea dojana cu bunăvoinţă, 
mustrarea cu bun simţ și porunca cu blândeţe.

Printre fraţii care veneau la capitul niciunul nu îndrăznea să dis-
cute probleme din această lume; nu vorbeau între ei decât despre vieţile 
s�nţilor părinţi, despre perfecţiunea vreunui frate sau despre modul în 
care ar � putut să devină mai plăcuţi Domnului nostru.

Dacă vreunul dintre fraţii adunaţi la capitul suferea de tentaţiile 
cărnii sau a lumii, ori de o altă neplăcere, atunci când îl auzea pe fe-
ricitul Francisc vorbind cu atâta însu®eţire și atât de dulce, și �xând 
cu privirea persoana sa, tentaţiile dispăreau. Într-adevăr, le vorbea cu 
multă participare, nu ca un judecător, ci mai degrabă ca un tată ce le 
vorbește �ilor, sau medicul bolnavului, astfel că se împlineau în el cu-
vintele Apostolului: Cine dintre voi se îmbolnăvește, iar eu nu mă îm-
bolnăvesc cu el? Cine se scandalizează, iar eu să nu mă aprind?  [3Cp 59]

CAPITOLUL  IX

Cum fraţii au fost trimiși 
în toate provinciile din lume

1533 40. După ce se termina capitulul, Francisc îi binecuvânta 
pe toţi fraţii prezenţi și, așa cum credea că este mai bine, îi trimitea 
în diferitele provincii. Oricăruia dintre ei care avea duhul Domnului 
și capacitatea de a predica, �e că era cleric, �e laic, le dădea licenţa 
și ascultarea de a predica. Iar acei fraţi primeau binecuvântarea sa cu 
mare veselie și bucurie în Domnul Isus Cristos. Mergeau pe drumurile 
din lume ca străini și peregrini, neluând nimic cu ei, în afară de cărţile 
necesare pentru orele liturgice.  [3Cp 59]

Oriunde se întâlneau cu un preot, indiferent dacă era bogat sau 
sărac, aplecându-se, îl respectau cu umilinţă, așa cum îi învăţase feri-
citul Francisc.

Când era timpul să facă o oprire, preferau să �e găzduiţi de preoţi, 
și nu de persoanele laice.
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1534 41. Dacă preotul nu putea să-i găzduiască, se informau 
dacă în acel sat puteau să găsească o persoană spirituală și temătoare 
de Dumnezeu care ar � putut să-i primească cu decenţă în casă. După 
o anumită perioadă de timp, Domnul i-a inspirat pe unii cu frică de 
Dumnezeu, în �ecare oraș sau în comunele unde ajungeau fraţii, să le 
pregătească un adăpost, până când, mai târziu, aveau să-și construiască 
locuinţele lor în orașe și în sate.

Domnul le dădea cuvântul și duhul potrivit timpurilor și circum-
stanţelor respective pentru a � capabili să pătrundă în inimile multor 
ascultători, în special ale tinerilor, mai mult decât în cele ale bătrânilor. 
Aceia își părăseau tatăl și mama și toate averile lor, și îi urmau îmbră-
când haina s�ntei Religii. Tocmai pentru acele timpuri s-au împlinit 
ad litteram cuvintele Domnului din Evanghelie: Nu am venit să aduc 
pacea pe pământ, ci sabia; într-adevăr am venit să despart �ul de tatăl 
său și �ica de mama sa. Cei pe care fraţii îi primeau, erau mai apoi 
conduși la Francisc care le oferea reverenda.

1535 În același fel procedau și multe fecioare și femei fără soţ, 
care, după ce ascultau predicarea fraţilor, veneau la ei cu inima smerită 
să le ceară sfatul: «Și noi ce putem să facem? Să stăm cu voi nu este po-
sibil. Spuneţi-ne așadar ce trebuie să facem pentru mântuirea su®etu-
lui nostru». Pentru a rezolva acest aspect în �ecare oraș au fost fondate 
mănăstiri de clauzură, unde puteau să trăiască în pocăinţă. Unui frate 
i-a fost atribuită funcţia de vizitator și corector.

De asemenea, și bărbaţii căsătoriţi spuneau: «Noi avem soţii care 
nu acceptă să plece. Învăţaţi-ne așadar ce cale trebuie să urmăm pentru 
a ne mântui». Fraţii au fondat pentru ei ceea ce s-a numit Ordinul pe-
nitenţilor, obţinând aprobare de la suveranul pontif 27.

27 Se vorbește despre mănăstirile feminine care urmau să �e reunite de Urban 
al IV-lea într-un Ordin care, de atunci înainte, va � numit «Ordinul s�ntei Cla-
ra», și despre cel de-al Treilea Ordin a fraţilor penitenţei. Al Treilea Ordin a fost 
aprobat în mod o�cial în 1289 de Nicolae al IV-lea. Legenda celor Trei Însoţitori 
vorbește despre con�rmarea ponti�cală a celor trei Ordine, pentru a încheia și ea cu 
interpretarea simbolică a celor trei Biserici (nr. 60).
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CAPITOLUL  X

Când cardinalii, după ce au devenit binevoitori faţă de fraţi, 
au început să-i sfătuiască și să-i ajute

1536 42. Venerabilul părinte și domn cardinal Ioan de Sfântul 
Paul, care în mod foarte frecvent îl sfătuia și îl ajuta pe fericitul Fran-
cisc, elogia în faţa celorlalţi cardinali meritele și activitatea lui Francisc 
și a tuturor fraţilor săi. După ce au a®at acestea, cardinalii s-au simţit 
mișcaţi în profunzime să-i iubească pe fraţi, și �ecare dorea să aibă 
unul la el, nu ca servitor, ci pentru respectul și marea iubire pe care o 
simţeau pentru ei.

O dată când fericitul Francisc a venit la curia papală, anumiţi car-
dinali i-au cerut niște fraţi, iar sfântul i-a oferit cu bunăvoinţă după 
voinţa lor.

După un anumit timp, acest cardinal Ioan a murit și s-a odihnit în 
pace, deoarece îi iubise pe s�nţii fraţi săraci28.  [3Cp 61]

1537 43. Ulterior, Domnul l-a inspirat pe un cardinal cu numele 
Ugolino, episcop de Ostia, care în su®etul său îl iubea pe Francisc și 
fraţii săi, nu numai ca pe un prieten, ci ca un adevărat tată. Fericitul 
Francisc a mers la el, auzind vorbindu-se în mod favorabil despre per-
soana sa. La vederea sa, cardinalul l-a primit cu bucurie, spunându-i: 
«Mă ofer pe mine însumi pentru povaţă, ajutor și protecţie, așa cum vă 
place; și vreau să mă amintiţi în rugăciunile voastre».

Fericitul Francisc a adus mulţumire Celui Preaînalt, care inspira-
se inima lui Ugolino să devină sfătuitor, colaborator și protector, și i-a 
spus: «Vreau imediat să vă am ca părinte și domn al meu și al tuturor 
fraţilor mei, și vreau ca toţi fraţii să aibă obligaţia de a se ruga la Dom-
nul pentru dumneavoastră». L-a invitat apoi să intervină în capitulul 
fraţilor de la Rusalii. El a acceptat și participa la capitul în �ecare an.

Atunci când sosea, toţi fraţii care erau reuniţi la capitul îi ieșeau 
în întâmpinare în procesiune. Iar el, la sosirea fraţilor, cobora de pe 
cal și mergea în picioare până la biserică împreună cu fraţii, datorită 

28 A murit în vara anului 1215, cu câteva luni înainte de Conciliul al IV-lea 
din Lateran.  
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respectului ce îl avea pentru ei. Acolo ţinea o predică, celebra liturghia, 
iar fericitul Francisc proclama cântând Evanghelia.

CAPITOLUL  XI

Cum Biserica i-a protejat 
de mâinile persecutorilor

1538 44. Când s-au împlinit unsprezece ani de la începutul Or-
dinului iar numărul fraţilor s-a mărit, au fost aleși miniștri care au fost 
trimiși împreună cu un grup de fraţi în aproape toate provinciile în 
care se profesa credinţa catolică.

În anumite provincii erau bine primiţi, dar nu le era permis să-și 
construiască case. În alte localităţi erau alungaţi, deoarece se temeau 
că fraţii nu erau creștini �deli (papa nu le aprobase, ci doar le îngăduise 
spre probă Regula lor). Din această cauză au suferit multe necazuri din 
partea ecleziasticilor și laicilor, au fost dezbrăcaţi de tâlhari, iar când se 
întorceau la fericitul Francisc erau foarte triști și descurajaţi. Asemenea 
di�cultăţi le-au întâmpinat în Ungaria, Germania și în alte regiuni de 
dincolo de Alpi29.

1539 Fraţii l-au informat despre aceste necazuri pe cardinalul de 
Ostia, care, după ce l-a chemat la el pe fericitul Francisc, l-a condus la 
domnul papă Honoriu, deoarece între timp Inocenţiu al III-lea trecuse 
la o viaţă mai bună, și i-a scris și con�rmat o altă Regulă, întărind-o 
cu fermitate cu sigiliul papei Honoriu30.

În această Regulă a fost prelungit termenul capitulului general, 
pentru a-i scuti de o osteneală prea mare pe fraţii ce locuiau de-acum 
pe tărâmuri îndepărtate.  [3Cp 62]

29 Informaţii mai bogate despre această primă trimitere în Germania și Unga-
ria se regăsesc în Giordano (cf. nr. 5-6): FF 2327-2328.

30 Inocenţiu al III-lea a murit la 16 iulie 1216. Este di�cil să stabilim despre 
care con�rmare și despre care nouă Regulă se vorbește: cu multă probabilitate se 
referă la cea din 1223. Totuși, ceea ce se a�rmă referitor la capitulele generale se 
regăsește deja în Rnb 18 (cf. și cu ceea ce se a�rmă în 3Comp 62, nota 29: FF 1476).
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1540 45. Fericitul Francisc i-a cerut papei pe «unul dintre cardi-
nali, care să �e guvernator, protector și corector al acestei Religii», așa 
cum s-a stabilit în amintita Regulă31. Iar papa le-a dăruit pe susnumi-
tul domn de Ostia.

După aceasta, la porunca domnului papă, cardinalul de Ostia și-a 
întins mâna pentru a-i proteja pe fraţi și a trimis scrisori multor prelaţi, 
pe teritoriile cărora suferiseră persecuţii, rugându-i să nu-i maltrateze 
pe fraţi, dimpotrivă, să-i sfătuiască și să-i ajute în predicare și în sta-
bilirea unor sedii în provinciile lor, �ind vorba despre niște persoane 
bune și religioși aprobaţi de Biserică. De asemenea, și alţi cardinali au 
trimis scrisori în acest sens.

Și astfel, într-un alt capitul, fericitul Francisc le-a dat miniștrilor 
autoritatea de a primi fraţi în Ordin. Fraţii au fost retrimiși în provin-
ciile lor având cu ei Regula con�rmată, împreună cu scrisoarea car-
dinalului, așa cum s-a amintit. Episcopii, văzând Regula aprobată de 
papa și mărturia favorabilă fraţilor dată de cardinalul domn de Ostia 
și de alţi cardinali, le-au permis fraţilor să-și construiască case, să aibă 
reședinţe și să predice în provinciile lor. 

De când ei au început să locuiască și să predice în acele locuri, 
mulţi, văzând atitudinea umilă al fraţilor, onestitatea comportamente-
lor lor și auzindu-i vorbind într-un mod atât de atrăgător, au venit la ei 
și au îmbrăcat haina s�ntei lor Religii. 

Francisc, văzând încrederea și afecţiunea pe care o avea faţă de 
fraţi cardinalul de Ostia, îl iubea din toată inima, iar când îi scria scri-
sori îl saluta astfel: «Venerabilului părinte în Cristos, episcop al întregii 
lumi»32.

Nu a mai trecut mult timp și cardinalul amintit, conform profeţiei 
fericitului Francisc, a fost ales pe Scaunul apostolic cu numele de Gri-
gore al IX-lea33. [1C 100; 2C 25; 3Cp 64.67; Fior 18]

31 Aici se referă fără îndoială la Regula de�nitivă (1223) cap. 12, �indcă în Regu-
la non bollata nu se vorbește niciodată de cardinalul protector. În Legenda celor Trei 
Însoţitori, care oferă mai multe detalii despre cererea făcută papei de către cardinalul 
protector, nu este prezentă această precizare: «cum s-a stabilit în amintita Regulă».

32 Informaţie falsă, cf. «Antonianum», 75 (2000), pp. 490-492.
33 Cf. 1Cel 100. Papa Honoriu a murit la 18 martie 1227; a doua zi cardinalul 

Ugolino a fost ales papă cu numele de Grigore al IX-lea. A murit la 22 august 1241.
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CAPITOLUL  XII

Moartea fericitului Francisc, 
minunile sale și canonizarea

1541 46. Trecuseră douăzeci de ani de când Francisc se con-
sacrase perfecţiunii evanghelice, atunci când Dumnezeu cel milostiv 
a voit ca el să se odihnească după ostenelile sale. Într-adevăr, a trudit 
mult în vegheri, în rugăciuni și în posturi, în rugăminţi, în predicări, 
în călătorii, în preocupări, în compasiunea faţă de aproapele său. Își 
oferise întreaga inimă lui Dumnezeu creatorul său, și l-a iubit din toa-
tă inima sa, din tot su®etul său și cu toate puterile sale. Într-adevăr, îl 
avea pe Dumnezeu în inimă, îl lăuda cu gura și îl preamărea cu faptele 
sale. Iar dacă cineva îl numea pe Dumnezeu, comenta: «Cerul și pă-
mântul ar trebui să se închine în faţa acestui nume».

Voind Domnul să arate iubirea cu care îl înconjura, a imprimat pe 
membrele sale și pe coasta sa stigmatele Fiului său preaiubit. Deoarece 
slujitorul lui Dumnezeu, Francisc, dorea să intre în casa sa și în locuin-
ţa gloriei sale, Domnul l-a chemat la sine, și astfel Francisc a trecut în 
mod glorios din această lume la Domnul. 

1542 După moartea sa au apărut multe semne și minuni în mij-
locul poporului, astfel încât inimile multora, care erau împietrite și nu 
credeau în ceea ce Domnul se milostivise să arate în slujitorul său, s-au 
înduioșat și exclamau: Noi nesocotiţii credeam că este o nebunie viaţa 
sa și sfârșitul său nedemn. Iată-l acum primit între �ii lui Dumnezeu 
iar moștenirea sa este printre s�nţi!  [1C 88; 3Cp 68; Lf E 8]

1543 47. Venerabilul domn și părinte papa Grigore a venerat, și 
după moarte, sfântul pe care îl iubise în timpul vieţii. Și venind îm-
preună cu cardinalii la locul unde era îngropat trupul lui Francisc, i-a 
înscris numele în cartea s�nţilor34.

După aceasta, mulţi oameni mari și nobili, renunţând la orice lu-

34 Solemna canonizare a avut loc la 16 iulie 1228. Cf. 1Cel 121-126. Se are 
impresia că Anper trece în revistă foarte rapid faptele care trebuiau să �e deja cu-
noscute.
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cru, s-au convertit la Domnul împreună cu soţiile, �ii, �icele și întrea-
ga lor familie. Soţiile și �icele au intrat în mănăstiri, taţii și �ii au luat 
haina fraţilor minori.

Astfel s-a împlinit acele cuvinte pe care Francisc le prezisese fra-
ţilor: «Peste nu mult timp vor veni la noi mulţi înţelepţi, oameni pru-
denţi și nobili, și vor locui împreună cu noi».  [1C 126; LM 15,7; 3Cp 71]

EPILOG

1544 48. Iar acum vă rog pe voi, fraţilor preaiubiţi, să meditaţi 
cu iubire la faptele părinţilor și fraţilor noștri dragi, să căutaţi să le 
înţelegeţi într-un mod drept și să vă angajaţi să le traduceţi în opere, 
pentru a merita să participaţi împreună cu ei la gloria cerească. La care 
să ne conducă Domnul nostru Isus Cristos. 
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Postfață

Marele înțelept francez Montaigne spunea: “Dacă cineva m-ar între-
ba de ce călătoresc așa de mult și ce caut, singurul răspuns ar � acela că 
știu de ce vreau să fug, dar nu știu ceea ce caut”.

Mulți au fost cei care au venit la Assisi până acum la mormântul Sfân-
tului Francisc, dar și mai mulți o să vină în veacurile viitoare.

Mulți au venit din curiozitate, alții au venit ca și vizitatori atrași 
poate de arta și frumusețea locului. Dar toți s-au întors acasă ca adevărați 
pelerini, pentru că au experimentat sacrul și spiritul de pace care domnește 
la tot pasul în Assisi. 

Despre Sfântul Francisc de Assisi, papa Benedict al XV-lea spunea: 
„Este imaginea lui Cristos cea mai desăvârșită din toate timpurile”; iar 
pentru Dante Alighieri, Francisc era omul „a cărui viaţă minunată mai 
bine s-ar cânta-n cerescul cor” (Paradisul, XI, 95).

Francisc a fost, este și va � un exemplu de urmat mai ales în societatea 
de astăzi lovită din toate direcțiile.

Papa Francisc în vizită la Assisi pe 4 octombrie 2013 în plină zi de 
doliu național în Italia, după tragedia de la Lampedusa, în „Sala despu-
ierii”, ce păstrează memoria gestului tânărului Francisc care s-a dezbrăcat 
de hainele lumești sub ochii nedumeriţi ai tatălui său, Pietro Bernardone și 
a episcopului de Assisi Guido, spunea că, a¨area sa în locul în care Sfântul 
Francisc a renunţat la bunurile lumești „este o bună ocazie pentru a în-
demna Biserica la despuiere” .

Dar – a adăugat Pontiful - „Biserica suntem noi toţi. Toţi! De la 
primul până la ultimul botezat! Toţi suntem Biserica și trebuie să mer-
gem pe urmele lui Isus care s-a despuiat pe sine, devenind slujitorul 
slujitorilor, acceptând să �e umilit până într-acolo încât să �e răstignit 
pe Cruce”.
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„Și dacă noi vrem să �m creștini, nu există o altă cale decât cea a 
despuierii”, a spus Papa Francisc fără drept de apel, într-un loc care stă de 
secole mărturie pentru justeţea acestei a�rmaţii. 

Dar de ce anume trebuie să se despoaie Biserica astăzi?    
Tot papa Francisc ne dă răspunsul: „Trebuie să se despoaie de un pe-

ricol foarte grav care ameninţă orice persoană din Biserică, pe �ecare 
dintre noi: pericolul mondenităţii. 

Creștinul nu poate convieţui cu spiritul lumesc, cu mondenitatea 
care ne conduce la vanitate, aroganţă, orgoliu, la idolatrie. Mondeni-
tatea nu este Dumnezeu, ci un idol, iar idolatria este păcatul cel mai 
mare!”

În locul în care Sfântul Francisc s-a dezbrăcat de bunurile lumești, 
Papa Francisc s-a rugat pentru imigranţii morţi în mare, în apropierea 
costelor insulei Lampedusa, spunând: „Să-i cerem azi Domnului harul 
de a ne dezbrăca de mondenitate, care este lepra, cancerul societăţii”.

O învățătură, o lecție de viață și de su¨et pentru noi toți cei care pri-
begim în această vale de lacrimi spre patria cerească.

Din orașul păcii, Assisi, pace și bine tuturor!

Pr. Andrei Ficău, OFMConv.
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ADAOS

Semnul Tau

“Avea o mare veneraţie și afecţiune faţă de semnul Tau. Îl recomanda deseori în 
cuvântările sale și îl scria cu mâna sa la sfârșitul scrisorilor pe care le trimitea” (FF 1079).

Semnul Tau este ultima literă din alfabetul ebra-
ic. A fost folosit cu valoare simbolică încă din Vechiul 
Testament, pentru a indica mânuirea și iubirea lui Dum-
nezeu faţă de oameni. Îl întâlnim în Cartea profetului 
Ezechiel, atunci când Dumnezeu îl trimite pe îngerul 
său să scrie acest semn de mântuire pe frunţile slujitorilor 
lui Dumnezeu: “Domnul a spus: mergi în mijlocul orașu-
lui, în mijlocul Ierusalimului, și scrie un Tau pe fruntea 
oamenilor care suspină și plâng”. Așadar, Tau este semn 
de mântuire. Este semnul exterior al noutăţii vieţii creș-
tine, marcată profund în interiorul său de pecetea Du-
hului Sfânt pe care am primit-o în dar în ziua Botezului 
nostru. Semnul Tau a fost preluat și de creștini încă de 
la începutul Bisericii: îl găsim în catacombele din Roma, 
forma sa amintind primilor creștini de Crucea pe care 
Cristos s-a jert�t pentru mântuirea lumii. Tocmai dato-

rită acestei asemănări, Sf. Francisc de Assisi a îndrăgit într-un mod special semnul 
Tau, acordându-i un loc important în viaţa sa. Vechiul semn profetic se actualizează 
în Francisc, recapătă puterea sa mântuitoare, deoarece Sărăcuţul din Assisi se con-
sideră „mântuit de iubirea și milostivirea lui Dumnezeu”. A iubit cu mare veneraţie 
Crucea lui Isus, imitându-I umilinţa, deoarece Crucea este semnul cel mai mare al 
iubirii Sale. De asemenea, pentru Francisc simbolul literii Tau reprezenta semnul 
concret al mântuirii și victoriei lui Cristos asupra răului.

Semnul Tau are în spatele său o puternică tradiţie biblică creștină. A fost pre-
luat de Sf. Francisc din perspectiva valorii sale spirituale, iar Sfântul și l-a făcut 
propriu într-un mod atât de intens, încât a devenit el însuși, prin intermediul stigma-
telor din trupul său, un Tau viu, simbol pe care atât de des l-a contemplat, desenat, 
și, mai ales, iubit. Tau, semn concret al devoţiunii creștine, este mai ales semn al 
angajării în urmarea lui Cristos. Prin urmare, semnul Tau trebuie să ne amintească 
un mare adevăr al spiritualităţii creștine: viaţa noastră, mântuită și răscumpărată 
de iubirea lui Cristos răstignit, trebuie să devină în �ecare zi, tot mai mult, o viaţă 
nouă, viaţă dăruită pentru iubire. Purtând acest simbol, să-i trăim spiritualitatea, 
imitându-l pe Francisc.
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Salutarea virtuţilor
[Salutatio Virtutum] 

Bucură-te [ave], regină înțelepciune,
Domnul să te ţină sănătoasă 
cu sfânta ta soră, curata simplitate.
Sfântă doamnă sărăcie,
Domnul să te ţină sănătoasă
cu sora ta, sfânta umilință. 
Sfântă doamnă iubire, 
Domnul să te ţină sănătoasă
cu sfânta ta soră, ascultarea.
Preas�ntelor virtuţi, 
Domnul de la Care veniţi şi ieşiţi
să vă mântuie pe toate. 
Nu este om în toată lumea 
care să vă poată avea pe vreuna dintre voi
dacă nu va muri mai întâi. 
Cel care pe una o are şi celorlalte nu le face supărare,
pe toate le are. 
Şi cel care pe una singură o supără,
nu are pe nici una şi pe toate le supără.
Fiecare din ele topeşte 
răutăţi şi păcate.
Sfânta înţelepciune topeşte
pe Satan şi toate răutăţile lui.
Curata şi sfânta simplitate topeşte
toată înţelepciunea acestei lumi 
şi înţelepciunea trupului.
Sfânta sărăcie topeşte
lăcomia şi zgârcenia 
şi grijile acestui veac. 
Sfânta umilință topeşte
tru�a şi toţi oamenii care sunt în lume
aşijderea şi toate câte sunt în lume.
Sfânta iubire topeşte 
toate ispitirile diavoleşti şi trupeşti
şi toate spaimele trupului. 
Sfânta ascultare topeşte
toate dorinţele trupeşti 
şi îşi morti�că trupul său
pentru ascultarea Duhului
şi pentru ascultarea fratelui său;
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iar el este supus şi plecat
tuturor oamenilor care sunt în lume
şi nu numai oamenilor
ci chiar şi tuturor �arelor şi dobitoacelor,
ca să poată face cu el orice ar vrea
după cum le va � dat lor de sus de la Domnul.
                                                           (FF 256)

Salutare Preas�ntei Fecioare Maria
[Salutatio Beatae Mariae Virginis]

Bucură-te Doamnă, Sfântă Regină,
Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Marie,
care eşti fecioară făcută biserică
şi aleasă de Preasfântul Tată Cel din ceruri, 
pe tine te-a s�nţit împreună cu Preasfântul şi Iubitul Său Fiu
şi Sfântul Duh Mângâietorul,
în tine a fost şi este 
toată plinătatea harului şi tot binele.
Bucură-te palatul Lui; 
bucură-te cortul Lui; 
bucură-te casă a Lui; 
Bucură-te haină a Lui;
bucură-te roaba Lui;
bucură-te maica Lui,
şi voi toate S�ntele Virtuţi,
care prin harul şi luminarea Sfântului Duh
aţi fost revărsate în inimile credincioşilor,
ca din necredincioşi să faceţi credincioşi lui Dumnezeu. 
                                                                                     (FF 259)

Îndemn spre lauda lui Dumnezeu
[Exhortatio ad laudem Dei]

Temeţi-vă de Domnul şi daţi-I cinste.
Vrednic este Domnul să primească laudă şi cinste.
Toţi cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L pe El. 
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu Tine.
Lăudaţi-L pe El cerul şi pământul.
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Lăudaţi toate râurile pe Domnul. 
Binecuvântaţi �ii lui Dumnezeu pe Domnul.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.
Aleluia, Aleluia, Aleluia! Împăratul lui Israel!
Toată su®area să laude pe Domnul. 
Lăudaţi pe Domnul că este bun;
toţi cei care citiţi acestea, binecuvântaţi pe Domnul.
Toate făpturile Lui binecuvântaţi pe Domnul. 
Toate păsările cerului lăudaţi pe Domnul. 
Toţi pruncii lăudaţi pe Domnul. 
Tinerii şi fecioarele lăudaţi pe Domnul.
Vrednic este Mielul cel înjunghiat 
să primească laudă, slavă şi cinste. 
Binecuvântată �e Sfânta Treime şi nedespărţita Unime.
S�nte Arhanghele Mihaile, apără-ne pe noi în luptă.

Rugăciune în faţa cruci�xului de la San Damiano
[Oratio ante cruci�xum]

Preaînalte şi măreţe Dumnezeule,
luminează întunericul inimii mele,
dă-mi credinţă dreaptă,
speranţă sigură şi dragoste desăvârşită;
dă-mi, o Doamne, umilinţă profundă,
înţelepciune şi cunoştinţă, 
pentru ca să înţeleg şi să împlinesc,
sfânta şi adevărata ta voinţă. 
                                               (FF 276)

Laude Dumnezeului Celui Preaînalt
bilet dat fratelui Leon [chartula fr. Leoni data]

[Laudes Dei altissimi]

Tu eşti Sfânt Doamne, Singurul Dumnezeu
Care faci minuni. 
Tu eşti puternic, Tu eşti mare, Tu eşti preaînalt,
Tu eşti împărat atotputernic,
Tu Părinte s�nte, 
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împăratul cerului şi al pământului.
Tu eşti întreit şi unul 
Domnul Dumnezeul dumnezeilor,
Tu eşti binele, tot binele, supremul bine,
Domnul Dumnezeu viu şi adevărat.
Tu eşti dragoste, iubire;
Tu eşti înţelepciune,
Tu eşti umilinţă,
Tu eşti răbdare,
Tu eşti frumuseţe,
Tu eşti blândeţe;
Tu eşti siguranţă,
Tu eşti linişte,
Tu eşti bucurie,
Tu eşti nădejdea şi bucuria noastră,
Tu eşti dreptate,
Tu eşti cumpătare,
Tu eşti toată bogăţia şi îndestularea noastră. 
Tu eşti frumuseţe,
Tu eşti blândeţe,
Tu eşti apărătorul,
Tu eşti păzitorul şi apărătorul nostru;
Tu eşti putere,
Tu eşti prospeţime.
 Tu eşti nădejdea noastră,
Tu eşti credinţa noastră,
Tu eşti dragostea noastră, 
Tu eşti toată dulceaţa noastră,
Tu eşti viaţa noastră veşnică: 
Mare şi minunate Doamne,
Dumnezeu atotputernic,
Mântuitor preamilostiv.
                                                           (FF 261)

Îndemn pentru doamnele sărmane
Ascultați, sărăcuţelor, de Domnul chemate,
care din multe părţi şi regiuni aţi  fost adunate:
Totdeauna în adevăr să trăiţi 
ca în ascultare să muriţi.
Nu priviţi  la viaţa din lume
căci cea a duhului e mai bună.
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Eu vă rog cu mare dragoste
să folosiţi cu grijă milosteniile
pe care Domnul vi le dăruie.
Cele care sunt cuprinse de boală
şi celelalte care pentru ele fac osteneală
toate acestea să le suportaţi în pace,
căci foarte dragă vă va � această oboseală
căci �ecare în cer va � regină încoronată
împreună cu Maria Fecioara Preacurată.

Cuvintele de îndemn ale Sfântului Francisc de Assisi
Preaiubiți frați și în veci binecuvântați �i, 
ascultați-mă pe mine,
ascultați glasul părintelui vostru:
mari lucruri am promis,
mai mari ne sunt promise nouă.
Să le păstrăm pe acestea,
să suspinăm după acelea.
Scurtă e plăcerea; pedeapsa este veșnică.
Puțină este suferința, răsplata este in�nită.
Mulți sunt chemați, puțini cei aleși;
toți însă, vor primi răsplată.
Fraților cât mai avem timp să facem binele.
                                                      (FF 778)

Rugăciune la Sfântul Francisc
Amintește-ți, o S�nte Părinte Francisc, de noi, �ii tăi.
Tu ştii bine cum doar de departe călcăm pe urmele tale.
Cere pentru noi de la Domnul puterea, pentru ca viaţa noastră
să �e coerentă cu angajamentele luate devenind discipolii tăi,
puritatea gândurilor în alegerile noastre,
rodnicie pentru munca noastră.
Cere ca să �e revărsat asupra noastră Duhul harului şi al rugăciunii,
pentru ca să avem umilinţa ta,
să observăm sărăcia ta,
să ardă în noi acea iubire cu care tu l-ai iubit întotdeauna  pe Isus cel răstignit,
care cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

(FF 820)
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Assisi, Jacopo Torriti, Chipul Creatorului, 1290

Rugăciune de mulțumire
Atotputernice, Preas�nte, Preaînalte Dumnezeule, 
Părinte sfânt şi drept, Domnul cerului şi al pământului.
Îţi aducem mulţumire pentru tine însuţi, 
pentru că prin voinţa ta sfântă şi prin unicul tău Fiu, cu Duhul Sfânt,
ai creat toate lucrurile spirituale şi corporale, 
şi pe noi, făcuţi după chipul şi asemănarea ta, ne-ai aşezat în paradis.
Şi noi din vina noastră am căzut. 
Şi-ţi aducem mulţumire pentru că aşa cum tu ne-ai creat prin mijlocirea Fiului tău, 
tot aşa prin sfânta ta iubire cu care ne-ai iubit,
ai făcut să se nască însuşi Dumnezeu adevărat şi om adevărat 
din glorioasa, pururea fecioară, Preafericita Sfânta Maria. 



112

© CASA EDITRICE FRANCESCANA ASSISI

Și prin crucea, sângele şi moartea Lui ai voit să ne răscumperi din robie.
Îţi mulţumim pentru că însuşi Fiul tău se va întoarce în slava maiestăţii sale
pentru a-i arunca pe cei nelegiuiţi care nu au făcut pocăinţă 
şi nu te-au cunoscut, în focul veşnic,
şi pentru a spune tuturor celor care te-au cunoscut 
şi te-au adorat şi te-au slujit în pocăinţă:
„Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, 
moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită încă de la începutul lumii“.
Şi deoarece noi toţi, umili şi păcătoşi, nu suntem vrednici să-ţi rostim numele,
cu umilinţă te rugăm ca Domnul nostru Isus Cristos,
Fiul tău preaiubit, în care te-ai complăcut, împreună cu Duhul Sfânt Mângâietorul, 
să-ţi aducă mulţumire, aşa cum ţie şi lui îi place, pentru �ecare lucru,
El care este îndestularea Ta, şi prin care ai făcut atâtea lucruri măreţe pentru noi. 
Aleluia.
Şi pentru iubirea ta, o rugăm cu umilinţă
pe preafericita mamă și pururea Fecioară Maria,
pe fericiţii Mihail, Gabriel şi Rafael, şi toate corurile spiritelor cereşti: 
sera�mi, heruvimi, tronuri, domnii, principate, puteri, virtuţi,
îngeri, arhangheli, pe fericitul Ioan Botezătorul, Ioan evanghelistul, Petru, Paul 
şi fericiţii patriarhi, profeţii, s�nţii prunci nevinovaţi, apostolii, 
evangheliştii, ucenicii, martirii, mărturisitorii, fecioarele, 
fericiţii Ilie şi Enoh şi pe toţi s�nţii care au fost, vor � şi sunt, 
pentru ca, aşa cum îţi place ţie, pentru toate aceste bene�cii, 
să-ţi aducă mulţumire ţie, supremul, adevăratul Dumnezeu, veşnic, viu 
împreună cu Fiul tău preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, 
şi cu Duhul Sfânt Mângâietorul în vecii vecilor.  Amin. Aleluia.

(FF 63-67)

Micul Testament al Sf. Francisc de Assisi 
Îi binecuvântez pe toţi fraţii mei care sunt acum în Ordin 
şi pe aceia care vor intra până la sfârşitul lumii.
Pentru că nu pot vorbi, din cauza slăbiciunii şi a durerilor bolii, 
pe scurt, fac cunoscut fraţilor mei voinţa mea prin aceste trei îndemnuri:
în amintirea binecuvântării mele şi acestui Testament al meu, 
să se iubească între ei întotdeauna, 
să iubească şi să respecte întotdeauna pe doamna noastră, sfânta sărăcie,
şi întotdeauna să �e credincioşi şi supuşi prelaţilor şi clericilor s�ntei maici Biserici.

(FF 132-135)
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Domnul să te binecuvânteze
şi să te păzească.
Să-ţi arate faţa Sa
şi să se îndure de tine.
Să-şi întoarcă faţa spre tine,
şi să-ţi dăruiască pacea. 
Domnul să te binecuvânteze.
                  Sfântul Francisc de Assisi
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Rugăciunea  simplă
Doamne, fă din mine un instrument al împăcării
     între oameni.
Unde este ură, eu să aduc Iubire.
Unde este vină, eu să aduc Iertare.
Unde este dezbinare, eu să aduc Unire.
Unde-i rătăcire, eu să aduc Adevărul.
Unde-i îndoială, eu să aduc Credință.
Unde-i disperare, eu să aduc Speranță.
Unde-i întuneric, eu să aduc Lumină.
Unde-i suferință, eu să aduc Bucurie. †
Doamne, ajută-mă:
Ca mai curând eu să mângâi pe alții, decât să �u mângâiat.
Ca eu să-i înțeleg pe alții, decât eu să �u înțeles.
Ca eu să iubesc pe alții, decât eu să �u iubit.
Căci când mă uit pe mine însumi, atunci mă găsesc.
Când iert, atunci găsesc iertare.
Când mor pentru Tine, atunci înviu la viața veșnică. †
                                                                        Sfântul Francisc de Assisi
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Cântecul Creaturilor
Preaînalt, atotputernic, prea bun Stăpân,
 ale tale sunt lauda, mărirea, cinstea şi toată binecuvântarea.
Numai ţie, Preaînalte, ţi se cuvin acestea,
 şi niciun om nu-i vrednic să-ţi rostească numele.
Preamărit să �i, tu, Doamne, cu toate făpturile tale,
 îndeosebi cu măritul frate Soare,
 căci el este ziua şi ne dăruieşti prin el lumina.
 El e frumos şi îşi revarsă splendoarea în nespusă strălucire
 căci e iradierea chipului tău, Preaînalte.
Preamărit să �i, tu, Doamne, pentru sora Lună şi pentru stele,
 pe care le-ai creat pe cer strălucitoare, frumoase şi preţioase.
Preamărit să �i, tu, Doamne, pentru fratele Vânt
 şi pentru aer, pentru nori,
 cer senin şi pentru orice altă vreme,
 prin care dai hrană făpturilor tale.
Preamărit să �i, tu, Doamne, pentru sora Apă,
 care-i atât de folositoare, smerită, preţioasă şi curată.
Preamărit să �i, tu, Doamne, pentru fratele Foc,
 prin care ne luminezi noaptea;
 el e frumos, voios, viguros şi puternic.
Preamărit să �i, tu, Doamne pentru sora noastră, mama Glie,
 ce ne hrăneşte şi ne cârmuieşte,
 şi produce felurite roade, multicolore �ori şi ierburi.
Preamărit să �i, tu, Doamne, pentru cei ce iartă din dragoste
 faţă de tine şi îndură boli şi necazuri.
 Fericiţi cei ce pe toate le suportă în pace,
 căci vor � încoronaţi de tine, Preaînalte.
Preamărit să �i, tu, Doamne, 
 pentru sora noastră Moarte cea trupească,
 de care nu poate scăpa viu nicio �inţă omenească.
 Vai de aceia care mor în starea de păcat de moarte;
 fericiţi cei care vor � găsiţi împlinind preasfânta ta voinţă,
 căci a doua moarte nu le va dăuna.
Preamăriţi-L şi binecuvântaţi-L pe Domnul, aduceţi-I mulţumiri
 şi slujiţi-L cu deosebită smerenie.
                                                                        Sfântul Francisc de Assisi
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Assisi, Bazilica Sfântului Francisc.
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Bazilica Sfântului Francisc și panorama orășelului Assisi.
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Mormântul Sfântului Francisc și Bazilica inferioară.
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Bazilica superioară.
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Bazilica inferioară
Cimabue, Preasfânta Fecioară aşezată pe tron cu Pruncul în braţe şi Sfântul Francisc.

Giotto, Sfântul Francisc în glorie .
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Bazilica inferioară Cimabue, Sfântul Francisc.
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Bazilica superioară:
Giotto, Sfântul Francisc este omagiat de către un om simplu.

„Un om simplu din Assisi, inspirat de Dumnezeu, îl cinstește pe fericitul Francisc 
întinzându-și haina înaintea lui pentru ca să treacă peste ea. El consideră că Francisc 
este vrednic de tot respectul pentru că urma să înfăptuiască în curând fapte măreţe, 
datorită cărora va � cinstit de toată lumea”.
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Bazilica superioară:
Giotto, Francisc dăruiește mantia sa unui cavaler sărac. 

Francisc întâlnind un cavaler nobil, dar sărac și prost îmbrăcat, i s-a făcut milă de el 
și i-a oferit propria sa haină.
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Bazilica superioară:
Giotto, Rugăciunea în faţa cruci�xului din bisericuţa San Damiano. 

Fericitul Francisc rugându-se în faţa unui cruci�x, a auzit o voce venind de la Cel 
Răstignit care i-a repetat de trei ori: „Francisc, mergi și repară-mi casa care este toată 
în ruină”, făcând referinţă la Biserica romană.
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Bazilica superioară:
Giotto, Renunţarea la bunurile părintești. 

După ce Francisc a restituit totul tatălui său și după ce s-a dezbrăcat de toate hainele 
în mod public, renunţând la bunurile părintești și la cele pământești, a a�rmat: „De 
acum pot să spun cu toată siguranţa: Tatăl nostru care ești în ceruri, pentru că Pietro 
Bernardone m-a repudiat”.
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Bazilica superioară:
Giotto, Visul papei Inocenţiu al III-lea.

Papa a văzut într-un vis cum Bazilica Sfântului Ioan din Lateran era pe punctul de a 
se prăbuși, iar un om sărac, fericitul Francisc, o sprijinea ca să nu cadă.
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Bazilica superioară:
Giotto, Aprobarea Regulii.

Papa Inocenţiu al III-lea a aprobat Regula pe care i-a prezentat-o Sfântul Francisc 
și i-a dat misiunea de a predica pocăinţa, iar fraţilor care îl însoţeau le-a permis să 
poarte tonsura clericală pentru a putea predica vestea cea bună a Cuvântului divin. 
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Bazilica superioară:
Giotto, Francisc într-un car de foc.

Fericitul Francisc, a®ându-se odată în rugăciune într-un bordei din apropierea ca-
tedralei din Assisi, unde urma să predice ziua următoare deoarece era duminică, a 
fost văzut în miezul nopţii de confraţii săi care locuiau la Rivotorto, intrând pe ușa 
încăperii într-un car de foc foarte strălucitor cu care s-a învârtit de trei ori; fraţii 
care privegheau în rugăciune au rămas înmărmuriţi, iar cei care dormeau s-au trezit 
datorită luminii strălucitoare.
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Bazilica superioară:
Giotto, Viziunea tronului ceresc.

Unui confrate i-a fost dat harul să vadă într-o viziune mai multe tronuri în cer, dintre 
care unul se distingea de toate celelalte prin strălucire. Fratele a auzit un glas spu-
nând: „acest tron era al unuia dintre îngerii care au căzut, iar acum este păstrat pentru 
umilul Francisc”.
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Bazilica superioară:
Giotto, Credinţa lui Francisc înaintea sultanului.

Francisc, pentru a-și mărturisi credinţa în Cristos înaintea sultanului, a cerut preoţi-
lor acestuia să intre împreună cu el în foc, însă nici unul nu a vrut să intre, și au fugit 
toţi înspăimântaţi.
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Bazilica superioară:
Giotto, Francisc în extaz.

În timp ce Francisc se ruga într-o zi cu multă fervoare, a fost văzut de confraţii săi 
cum se ridica de la pământ cu braţele ridicate în sus, învăluit într-un nor foarte stră-
lucitor.
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Bazilica superioară:
Giotto, Ieslea din Greccio.

Francisc, dorind să sărbătorească Nașterea lui Cristos, a cerut să i se pregătească o 
iesle cu paie, să i se aducă un bou și un măgar și, astfel, a început să predice despre 
nașterea Regelui Divin într-o nespusă sărăcie. În timp ce el se ruga, un cavaler l-a 
văzut pe Pruncul Isus în locul pruncului neînsu®eţit adus de Francisc.
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Bazilica superioară:
Giotto, Francisc predică păsărilor.

Sfântul Francisc, mergând spre Bevagna, o localitate a®ată la 15 km depărtare de 
orașul Assisi, a început să predice păsărelelor; acestea băteau din aripi cu bucurie, își 
mișcau capetele, își deschideau ciocurile și-i atingeau rasa în timp ce însoţitorii săi 
priveau la ceea ce se petrecea.
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Bazilica superioară:
Giotto, Moartea cavalerului din Celano.

Francisc, �ind în orașul Celano, în urma insistenţelor unui cavaler, acceptă să ia prân-
zul la el. Înainte de a se așeza la masă, Francisc l-a sfătuit pe cavaler să se spovedească, 
spunându-i că el urma să ia masa în altă parte. Cavalerul a făcut întocmai, și peste 
puţin timp, pe când ceilalţi se așezau la masă, și-a dat duhul.
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Bazilica superioară:
Giotto, Francisc predică în faţa papei.

Sfântul Francisc predică în faţa papei Grigore al IX-lea și a cardinalilor săi cu atâta 
zel și ardoare, încât aceștia rămân uimiţi de cuvintele sale inspirate de înţelepciunea 
divină.
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Bazilica superioară:
Giotto, Francisc apare fraţilor din Arles.

În timp ce fraţii din Arles erau adunaţi în capitul, iar fericitul Anton de Padova le 
predica despre inscripţia de pe crucea lui Cristos, Sfântul Francisc a apărut deodată 
în mijlocul lor, și-a întins mâinile către ei în formă de cruce și i-a binecuvântat.
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Bazilica superioară:
Giotto, Primirea stigmatelor.

Sfântul Francisc obișnuia să se pregătească pentru sărbătoarea Sfântului Arhanghel 
Mihai postind în perioada 15 august - 29 septembrie pe muntele Verna. În 1224, 
probabil în ziua de 14 sau 15 septembrie, în timp ce se ruga, i-a apărut Cristos și l-a 
însemnat cu stigmatele sale.
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Bazilica superioară:
Giotto, Moartea Sfântului Francisc.

În seara zilei de 3 octombrie 1226, la Porţiuncula, Sfântul Francisc a părăsit această 
lume, iar un confrate i-a văzut su®etul înălţându-se către cer, având forma unei stele 
foarte strălucitoare.
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Bazilica superioară:
Giotto, Con�rmarea existenţei stigmatelor.

Domnul Geronimo, un om erudit și vestit, a pus mâna pe rănile stigmatelor Sfântului 
Francisc, al cărui trup neînsu®eţit mai era la Porţiuncula, și s-a convins de veridici-
tatea acestora.
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Muzeul Bazilicii: B. Berlinghieri, Sfântul Francisc și cele patru minuni, sec. XIII.
Bisericuța San Damiano.
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Bazilica Sfânta Clara: Crucea de la bisericuța Sfântul Damian, secolul al XII-lea.
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Santa Maria degli Angeli: Porțiuncula.
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„Bordeiul din Rivotorto”
(prima locuință a Sfântului Francisc și a primilor frați, 1209-1211)

Eremo delle Carceri (Sihăstria Grotelor)
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Bazilica inferioară, Vitraliu Sfântul Francisc, 1919.





Sfântul Francisc, plin de harul Duhului Sfânt, i-a chemat la 
sine pe fraţi şi le-a spus: «Fraţilor preaiubiţi, să analizăm vo-
caţia noastră. Dumnezeu, în milostivirea sa, ne-a chemat nu 
numai spre mântuirea noastră, ci şi spre mântuirea multo-
ra. Să mergem, aşadar, prin lume, îndemnându-i pe toţi, mai 
mult prin exemplu decât prin cuvinte, să facă pocăinţă pentru 
păcatele lor şi să-şi aducă aminte de poruncile lui Dumnezeu. 

Să nu vă fie teamă că veţi părea mici şi fără cultură, ci ves-
tiţi cu mult curaj şi simplitate pocăinţa. 

Să aveţi încredere în Domnul, care a învins lumea! El vor-
beşte cu Duhul său prin intermediul vostru şi în voi, îndem-
nându-i pe toţi să se convertească la el şi să-i păzească porun-
cile sale. Veţi întâlni unii credincioşi, blânzi şi binevoitori, 
care vă vor primi cu bucurie şi vor asculta cuvintele voastre. 
Mult mai mulţi, însă, vor fi cei increduli, care vă vor ofensa şi 
vă vor respinge, pe voi şi propovăduirea voastră. Prin urmare, 
propuneţi-vă să suportaţi orice lucru cu răbdare şi umilinţă».  

FF 1440


