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Domnul îmi spuse mie, fratele Francisc, 
să încep să fac pocăinţă 

 
“Însuşi Cel Preaînalt mi-a revelat 

 că trebuia să trăiesc 
 după forma sfintei Evanghelii”.  

[Test 17: FF 116] 
 

1. Fraţi dragi, Domnul să vă dea pacea Sa şi numai bine! 
 
Cu această scrisoare se deschide a doua etapă a drumului pe care îl parcurgem pentru 
pregătirea celebrării celui de-al VIII-lea Centenar al fondării Ordinului 1209/2009, care, 
aşa cum am afirmat în documentul programatic pentru celebrarea Centenarului, este 
pentru noi un prilej de har, de reflecţie şi de reînnoire în a-l urma pe Isus pe urmele 
Seraficului Părinte. 
În mod deosebit, această a doua etapă ne va ajuta să ne îndreptăm privirea inimii şi a 
minţii spre alegerea lui Francisc de a trăi Evanghelia pentru a se conforma lui Cristos Isus. 
Înainte de a intra din plin în reflecţia noastră, aş  vrea să iau ca premiză două consideraţii 
poate deja ştiute, dar, după părerea mea, necesare pentru a înţelege mai bine mesajul lui 
Francisc: 

- Evanghelia 
- a trăi Evanghelia 

Evanghelia. Ce era pentru Francisc Evanghelia? Cu siguranţă el nu se referă pur şi simplu 
la textele scrise, ci dă trup cuvintelor şi în ele descoperă Chipul Fiului Isus, întâlneşte în 
dimensiunea literei un Dumnezeu viu, prezent, o Persoană care îşi asumă trupul nostru şi 
se pune într-o relaţie cu noi în viaţa de zi cu zi. Pentru Francisc, aşadar, Evanghelia este 
Fiul lui Dumnezeu, Isus, care ne revelează, prin viaţă şi cuvânt, identitatea profundă a 
Tatălui, numele său, şi care ne învaţă, prin rugăciune, să-l cunoaştem. Însuşi Sfântul le 
afirmă fraţilor: “Să păstrăm aşadar cuvintele, viaţa şi doctrina şi Sfânta Evanghelie a 
Celui care s-a învrednicit să se roage pentru noi la Tatăl său şi să ne arate nouă numele 
său” (Rnb 22, 43: FF 62). 
A trăi Evanghelia. Această identificare a Evangheliei cu persoana lui Isus îl determină pe 
Francisc să facă din însăşi existenţa sa o expresie plină de viaţa şi de stilul lui Cristos. Nu 
este vorba de a imita gesturile sau cuvintele lui Isus, ci de a intra în comuniune profundă 
cu Fiul lui Dumnezeu, aşa încât să fie una cu El, aşa cum însuşi Francisc scrie în Regula 
neaprobată: “Părinte Sfânt, păstrează-i în numele tău pe aceia pe care mi i-ai dat, ca ei să 
fie una, aşa ca noi” (22, 47: FF 62). De aceea, a trăi Evanghelia înseamnă pentru Francisc a 
se conforma Fiului lui Dumnezeu şi a-l face să trăiască în existenţa sa. 
 
Asceză şi Evanghelie pe un drum de conformare lui Cristos 
 
2. Când ne gândim la viaţa lui Francisc de Assisi, suntem mereu tentaţi să-l privim ca pe 
un poet... om al păcii... al ecologiei... aspecte care îi conferă acea simpatie pentru care chiar 
şi necredincioşii sau cei îndepărtati de experienţa credinţei se apropie cu respect, duioşie şi 
interes. Dar noi nu putem permite ca Părintele Serafic să fie redus la această categorie, în 
el există ceva mai mult, care constituie adevărata atracţie pentru care acest om simplex et 
idiota, aşa cum îi plăcea să se definească, trage după el bărbaţi şi femei din toate timpurile, 
inclusiv din acest al treilea mileniu, al nostru. El este omul Evangheliei crezute şi trăite; 
omul care are în mod constant privirea inimii îndreptată spre misterul lui Dumnezeu: 
Cristos Isus întrupat, mijlocitor între Tatăl şi oameni, răstignit şi înviat. Asta devine pentru 
el angajare operantă de evanghelizare prin însăşi existenţa simplă şi săracă şi, spun 
biografii, pe acolo pe unde trecea, îi chema pe toţi la a se converti şi la a-şi schimba viaţa, 
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îndreptându-şi ochiul interior spre Cristos Isus, pentru a porni din nou dupa aceea, cu un 
simţ diferit al vieţii, cu o privire nouă şi luminată de Cuvântul Domnului, cu o inimă 
capabilă de iertare şi făcătoare de pace. Homo alterius saeculi, astfel îl definesc biografii, 
“omul unui alt timp”, cel veşnic, al lui Dumnezeu, acel timp care nu are timp, dar este 
mereu acelaşi timp actual în fiecare generaţie. Au trecut opt sute de ani şi totuşi este 
actualmente viu prin acea “utopie evanghelică” pe care el o menţine vie ca un jăratec sub 
cenuşa zilnică. Faptul de a-l întâlni, aşadar, produce o criză mântuitoare şi nimeni dintre 
noi nu rămâne imun la apelul său viguros şi totodată duios.  
 
3. Francisc ne povesteşte în Testament că însuşi Cel Preaînalt îi revelă că trebuia să 
trăiască după forma sfintei Evanghelii (2Test 17: FF 116) şi ceea ce uimeşte, continuând 
lectura acestui fragment, este că Sfântul nu se limitează la alegerea un stil de viaţă, ci caută 
confirmarea Bisericii, a Domnului Papă. Aşadar Evanghelia, pentru Francisc, este aleasă şi 
trăită în Biserică drept stil de viaţă care nu se limitează să reproducă pur şi simplu viaţa lui 
Isus, ci care îşi propune să-l arate viu pe Cristos printr-o existenţă în întregime 
evanghelică. De la această ultimă consideraţie vreau să pornesc pentru a reflecta asupra 
chemării noastre de Fraţi Minori, de a trăi conformarea noastră la Cristos, pentru a fi 
“mărturisitori fideli ai Evangheliei în lume” (Cost. 26 § 1).   
Doresc, de aceea, să vă propun spre reflecţie două texte: primul din Izvoarele Franciscane, 
extras din Vita Prima de Celano (22: FF 356.357) şi unul din Evanghelia după Matei (10, 
1.5-14). 
 
Asta vreau, cer, râvnesc să fac 
 
4. Primul text asupra căruia vreau să mă opresc, extras din Vita Prima de Celano, ne 
relatează primele momente ale “ieşirii din lume” a lui Francisc, care, odată primită 
invitaţia din partea Crucifixului de la Sf. Damian, devine provizoriu restaurator de biserici: 
 

[A] „Încetând să mai poarte îmbrăcămintea lumească şi odată restaurată biserica Sf. Damian, 
slujitorul lui Dumnezeu se duse într-un alt loc aproape de oraşul Assisi şi se puse să repare o 
a doua biserică în ruine, aproape distrusă, neîntrerupând lucrul bun început înainte de a-l fi 
dus complet până la capăt. 
Apoi se mută în localitatea numită Porţiuncula, unde exista o veche biserică în cinstea 
Fericitei Fecioare Mamă a lui Dumnezeu, deja abandonată şi neglijată. Văzând-o în starea 
aceea mizerabilă, mişcat de milă, şi pentru că avea un mare devotament pentru Mama tuturor 
bunătăţilor, Sfântul îşi stabili acolo locuinţa sa şi termină repararea ei în al treilea an al 
convertirii sale. Îmbrăcămintea pe care o purta atunci era asemănătoare cu cea a pustnicilor, 
cu o centura de piele, un toiag în mână şi sandale în picioare. 
[B] Dar într-o zi în care în această biserică se citea fragmentul din Evanghelie despre 
mandatul de a predica, încredinţat Apostolilor, Sfântul, care intuise numai sensul general, îl 
rugă pe preot după liturghie să-i explice paragraful. Preotul i-l comentă punct cu punct, iar 
Francisc, auzind că discipolii lui Cristos nu trebuie să aibă nici aur, nici, argint, nici bani, nici 
să poarte traistă, nici pâine, nici toiag pe cale, nici să aibă încălţări, nici două haine, ci numai 
să predice Împărăţia lui Dumnezeu şi pocăinţa, imediat, exultând de Duh Sfânt, exclamă: 
<<Asta vreau, asta cer, asta râvnesc să fac din toată inima!>>.  
[C] Se grăbeşte atunci părintele sfânt, plin tot de bucurie, să îndeplinească mântuitorul 
îndemn; nu suportă vreo amânare să pună cu fidelitate în practică ceea ce a auzit: îşi scoate 
încălţările din picioare, abadonează toiagul său, se mulţumeşte cu o singură haină, înlocuieşte 
centura sa cu o coardă. Din acea clipă confectionează pentru sine o haină care reproduce 
imaginea crucii, pentru a ţine departe toate ispitirile diavolului; o face foarte aspră, pentru a 
răstigni trupul şi toate viciile lui şi păcatele, este atât săracă şi de grosolană că lumii îi este 
imposibil să o invidieze! 
Cu tot atâta grijă şi devotament se angaja să îndeplinească celelalte învăţăminte auzite. El, de 
fapt, nu fusese niciodată un ascultător surd al Evangheliei, ci, încredinţând unei lăudabile 
memorii tot ceea ce asculta, căuta cu toată răspunderea să execute după literă.” [1Cel 21-22: 
FF 354-357] 
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5. Să observăm că, atunci când Francisc încetează să mai poarte îmbrăcămintea lumească, 
lăsând totul Tatălui în piaţa din Assisi, în faţa episcopului, el nu este pur şi simplu un băiat 
de douăzeci de ani, ci un om considerat adult, adaptat unei profesii cu relaţii, unei activităţi 
comerciale şi, de aceea, potrivit să aibă un rol economic şi politic în societate. Este ceea ce 
Francisc începuse să facă deja colaborând, de exemplu, cu cetăţenii din Assisi pentru a 
doborî puterea Suabilor, cucerind împreună cu ei Rocca, distrugând-o şi folosindu-i 
pietrele pentru a construi din nou zidurile din Assisi. Ne aflăm, adică, în faţa unui om adult 
care hotărăşte, în deplină conştiinţă, să urmeze vocea misterioasă care îl cheamă şi pe care 
noi, anul trecut, am focalizat-o în “visul de la Spoleto”, iar acum o citim în dialogul cu 
crucifixul de la Sf. Damian, care îl trimite: “Du-te, Francisc, şi repară casa mea care, după 
cum vezi, este în ruine”. 
Observăm imediat, în paragraful pe care l-am citit, că biograful punctează atitudinea lui 
Francisc: “nu fusese niciodată un ascultător surd al Evangheliei”, subliniind astfel că orice 
gând al său, gest şi iniţiativă, îşi avea originea în textul evanghelic. 
Putem citi aceasta pagină de Celano, în care autorul aminteşte de vocaţia lui Francisc, 
împărţind-o în trei părţi care arată conformitatea cu Cristos, care se împlineşte progresiv 
în Francisc: 
 

A.  Restaurator de biserici 
B. Ascultător al Evangheliei 
C. Executant al Cuvântului 

 
6. Ştim că Francisc, după îmbrăţişarea leprosului şi întâlnirea cu Crucifixul, după diferite 
vicisitudini şi o profundă tulburare interioară, hotărăşte să renunţe la îmbrăcămintea 
lumească. Este interesantă această “dezbrăcare de haina lumii” care, la Francisc, nu indică 
numai înlocuirea unei îmbrăcăminţi elegante cu cea a unui pustnic, ci exprimă acelaşi 
concept conţinut în Testament: “ieşit din lume”. Francisc iese din habitus-ul lumesc, din 
modus-ul vivendi al lumii, pentru a-şi mişca paşii de om spre noi direcţii ale vieţii, în 
contextul cărora restaurarea bisericii Sf. Damian exprimă voinţa de a lua în serioasă 
considerare mandatul ascultat la crucifix şi de a începe o mişcare care din exterior îl va 
conduce spre interioritate, trecând de la un comportament adresat materialului, de mâini 
care lucrează pentru a ridica zidurile unei biserici care este în ruine, la un rafinament 
mereu mai profund al sentimentelor, al spiritului, care îl va introduce într-o înţelegere mai 
profundă a mandatului primit, până la a-şi da seama că Biserica de restaurat nu este atât 
cea din cărămizi, ci aceea constituită din pietre vii, comunitatea discipolilor lui Cristos. Şi, 
de aceea, procesul de interiorizare a mandatului în adevărul şi simplitatea inimii, 
“restaurarea Bisericii” individualizată de Francisc nu are nimic în comun cu cea gândită de 
mişcările eretice din vremea sa şi caracterizată de critica distructivă a ierarhiei ecleziastice 
şi a tuturor formelor de expresie ale Bisericii, ci se evidenţiază ca o “reconstrucţie” pozitivă. 
Recunoscând autoritatea ierarhiei în Biserică, el i se supune cu libertate interioară şi, 
“piatră vie” el însuşi, devine catalizator al unei noutăţi a vieţii, al unei noi vestiri a 
Evangheliei. 
Slujitorul lui Dumnezeu, după această primă restaurare, continuă angajarea sa, ducându-
se într-un alt loc, tot în apropiere de Assisi, unde începe restaurarea unei alte biserici în 
ruine. Este un comportament pe care putem să-l citim şi într-un context simbolic, pentru 
că observaţia “se duse într-un alt loc” evidenţiază o dinamică semnificativă a drumului lui 
Francisc. După ce a renunţat la îmbrăcămintea lumească – primul pas -, după restaurarea 
bisericii Sf. Damian – al doilea pas -, Francisc schimbă locul, adică se pune încă în mişcare, 
schimbă poziţia. El stă în ascultarea Cuvântului Domnului şi acesta îl conduce încă 
altundeva, spre Porţiuncula, unde se află o biserică, şi ea abandonată şi care stă să cadă, 
dedicată Fericitei Fecioare Maria Mama lui Dumnezeu. Mişcat de devotamentul pentru 
Maria, îşi face acolo locuinţa sa şi o restaurează, terminând lucrul “în al treilea an al 
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convertirii sale”, după cum observă cu deplină responsabilitate Celano. 
O punctare imediată ne permite să observăm cum Francisc, ieşit din lume, pune haina de 
pustnic, cu o centură de piele, toiag în mână şi sandale în picioare şi lucrează cu mâinile 
sale pentru a recupera unele biserici care stau să cadă; este prima modalitate de expresie a 
lui Francisc: el este restauratorul de biserici. 
 
7. Continuând să urmărim fragmentul lui Celano, observăm că el aminteşte că Francisc, în 
Biserica de la Porţiuncula, aude lectura paragrafului Evangheliei după Matei, cap. 10, vv.1-
15. 
Interesantă este citarea, prin întindere, pe care o face Celano, aşa cum importantă este 
observaţia că Francisc ascultă acest fragment. După ce a restaurat zidurile exterioare, intră 
în interiorul Bisericii şi acolo descoperă o altă modalitate a Cuvântului care îi vine în 
întâmpinare: Evanghelia lui Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte i-a vorbit icoana 
Crucifixului, acum îi vorbeşte Evanghelia şi îi spune că nu trebuie să aibă nici aur, nici 
argint, nici bani, că nu trebuie să poarte traistă, nici toiag, nici încălţări şi să nu aibă două 
haine, ci să predice Împărăţia lui Dumnezeu şi pocăinţa. Prin ascultarea acestui Cuvânt, 
Domnul îl conduce pe Francisc spre a face un pas ulterior: Francisc se propune ca 
ascultător, nu superficial ci atent la Cuvânt, om care cere explicaţii preotului, Bisericii. Din 
restaurator de biserici, intră în Biserică şi în ea şi împreună cu ea citeşte Cuvântul. Iar 
acesta, interpretat de Biserică, îl umple de Duh Sfânt, din care cauză exclamă: “Asta vreau, 
asta cer, asta râvnesc să fac din toată inima”. Francisc nu se opreşte la exterioritate, intră 
mereu mai mult în intimitatea Bisericii, unde întâlneşte Duhul care luminează şi conduce 
credincioşii. Devine ascultător viu al Evangheliei şi vrea să facă din ea Forma sa de 
viaţă.  
 
8. Există o a treia etapă care se conturează în paragraful lui Celano: după ce a ascultat, 
“plin tot de bucurie se grăbi să îndeplinească mântuitorul îndemn”. Pune cu fidelitate în 
practică ceea ce a interiorizat. Primul semn este o altă schimbare a îmbrăcămintei: în locul 
centurii îşi ia o coardă şi îşi confecţionează o haină în formă de cruce, o haină săracă, de 
pânză aspră, ca şi aceea a claselor cele mai sărace ale vremii. Textul se încheie spunând că 
Francisc “cu tot atâta grijă şi devotament se angaja să îndeplinească celelalte învăţăminte 
auzite”. Nu fusese niciodată un ascultător surd al Evangheliei şi acum se grăbeşte să 
execute poruncile după literă: devine executant al Cuvântului.  
Iată itinerarul lui Francisc în trei etape: din restaurator material de biserici, intră în 
interioritatea inimii şi a comuniunii ecleziale, devenind ascultător al Cuvântului, până la 
întoarcerea la o “nouă exterioritate” în care ascultarea devine acţiune şi viaţă. 
 
Chemaţi la Sine cei Doisprezece, îi trimise 
 
9. Să ne oprim împreună, acum, asupra textului lui Matei (Mt 10, 1.5-15). 
 

[A] Chemaţi la Sine cei doisprezece, le dădu lor puterea să scoată afară duhurile necurate şi să 
vindece orice fel de boală şi de neputinţă. 
Numele celor doisprezece apostoli sunt: primul, Simon, numit Petru, şi Andrei, fratele lui; 
Iacob al lui Zebedeu şi Ioan, fratele lui; Filip şi Bartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacob al 
lui Alfeu şi Tadeu, Simon Cananitul şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a şi vândut. 
Pe aceşti doisprezece Isus îi trimise, după ce i-a învăţat astfel: 
[B] “Nu mergeţi printre păgâni şi nu intraţi în cetăţile Samaritenilor; adresaţi-vă mai degrabă 
la oile pierdute ale casei lui Israel. Şi mergând pe drum, predicaţi că împărăţia cerurilor este 
aproape. Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară diavolii. Fără 
plată aţi primit, fără plată să daţi. Să nu vă luaţi nici aur, nici argint, nici bani de aramă în 
brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici sandale, nici toiag, pentru că 
vrednic este lucrătul de hrana lui.    
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[C] În orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămâneţi la el 
până la plecare. Intrând în casă, să îi adresaţi salutul. Daca va fi casa aceea vrednică, pacea 
voastră să vină peste ea; iar dacă nu va fi vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu 
vă va primi cineva şi nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa aceea sau din cetatea 
aceea şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecăţii, va fi 
mai uşor pentru ţinutul Sodomei şi Gomorei decât pentru cetatea aceea”.  

 
Şi acest paragraf ni se prezintă cu o triplă mişcare: 

A. Chemarea şi misiunea celor Doisprezece: vv.1-5a 
B. Nevoia de sărăcie: vv.5b-10 
C. Mesajul de pace: vv.11-15 

 
A. Chemarea şi misiunea celor Doisprezece 
Această primă secţiune se deschide cu lista numelor celor Doisprezece apostoli aleşi de 
Isus şi împărţiţi în grupuri de câte doi, în care sunt două pereche de fraţi care încep seria: 
Petru/Andrei şi Iacob/Ioan. Prezentarea apostolilor este precedată de autorizarea lor de a 
scoate duhurile necurate şi de a vindeca orice fel de boală şi de neputinţă: este 
participarea deplină la puterea mesianică a lui Isus şi cu care ei sunt trimişi cu autoritate în 
misiunea lor. De observat şi cum în listă apar unele nume: Petru, primul dintre apostoli; 
Matei, perceptorul de taxe, vameşul; Simon, Cananitul sau zelotul, naţionalistul; Iuda, 
care l-a vândut, ultimul de pe listă, originar din Keriot, sat din ţinutul Negheb, sugestiv, în 
legătură cu care o interpretare ebraică citeşte iscariot drept “om fals”, “trădător”, nume 
tipic care mereu îl însoţeşte pe Iuda în textele evanghelice. În grupul celor Doisprezece, 
aşadar există oameni de toate tipurile, atât tribal cât şi de activism ideologic şi religios, care 
sunt uniţi într-o unică chemare şi într-o unică misiune. De aceea, putem sublinia că 
chemarea Domnului de a trăi Evanghelia cuprinde omul în realitatea care îl constituie şi în 
mediul în care trăieşte. Pe aceşti Doisprezece Isus îi trimite să vestească Împărăţia şi să 
vindece în trup şi în duh. În mandatul primit se exprimă în mod concret valoarea şi 
sensul chemării. 
 
B. Nevoia de sărăcie (vv. 5b-10) 
Al doilea paragraf  evanghelic conţine învăţăturile pentru a pune în practică Cuvântul 
primit. Este textul în care găsim citatul deja întalnit în scrierea lui Celano (vv. 9-10). Acest 
paragraf propune cu tărie nevoia de sărăcie pentru Împărăţia cerurilor. Şi o propune ca stil 
de viaţă, ca modalitate specifică prin care apostolul, misionarul se prezintă în vestire. Este, 
de fapt, modul de a fi, de a trăi, a misionarului care devine mai întâi el vestire a 
evangheliei. Versetul cheie (8b) exprimă criteriul fundamental al existenţei şi al acţiunii 
apostolice: “Fără plată aţi primit, fără plată să daţi”. Creaţia şi mântuirea se nasc dintr-o 
totală gratuitate a iubirii lui Dumnezeu, care ne cheamă pe fiecare dintre noi pe nume şi 
pentru noi devine dar – cuvânt oferit ascultării pentru viaţă. Această gratuitate a iubirii, 
care atinge existenţa cea mai profundă a omului şi constituie adevărata ei bogăţie, nu poate 
decât să fie revărsată asupra fraţilor pentru că darul Vieţii veşnice este pentru toţi. Sărăcia 
este stilul de viaţă esenţial pentru Împărăţia cerurilor, pentru a o primi şi pentru a o 
promova. Nu o sărăcie ca o simplă renunţare sau ca un pauperism tout court, ci o sărăcie 
pentru Împărăţie: care găseşte în ea, în primirea şi în vestirea ei, explicaţie şi motivaţie.  
 
C. Mesajul de pace 
În ultima parte a pericopei evanghelice asupra căreia, ca şi Francisc, am vrut să centrăm 
atenţia noastră, găsim conţinutul vestirii încredinţate celor Doisprezece chemaţi: mesajul 
de pace. “Intrând în casă, să îi adresaţi salutul. Daca va fi casa aceea vrednică, pacea 
voastră să vină peste ea; iar dacă nu va fi vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi...”. 
Conţinutul mesajului misionar este pacea, care în evanghelie este vestea cea bună prin 
excelenţă: Dumnezeu care ne iubeşte a venit în mijlocul nostru pentru a ni se dărui pe sine 
însuşi.  
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10. Să confruntăm triplul conţinut al Evangheliei lui Matei cu ceea ce ne-am însuşit din 
lectura de Celano.  
a) În aceasta îl avem pe Francisc restaurator de biserici, iar în Matei chemarea şi 
misiunea celor Doisprezece. În ambele texte avem o chemare şi o trimitere. Şi pentru cei 
Doisprezece este vorba de a contribui la restaurarea a ceea ce păcatul distrusese. Francisc 
se aşează în breazda misiunii apostolilor, participând, prin puterea botezului său şi a 
misiunii specifice avute de la Domnul, la creşterea Împărăţiei lui Dumnezeu, aducându-şi 
contribuţia pentru a restaura biserica aceea, care este manifestarea Împărăţiei în mijlocul 
oamenilor. Este o misiune care îl priveşte pe fiecare om botezat şi, dintr-un motiv şi mai 
puternic, pe fiecare frate minor, care, ca şi Francisc, nu poate să se mulţumească să fie o 
prezenţă critică în Biserică, ci constructor al ei, cu acea atitudine de supunere şi ascultare 
faţă de ea, care este proprie faptului de a fi frate minor.   
 
b) Prin intermediul lui Celano, l-am văzut pe Francisc ca ascultător al Evangheliei. În 
Matei am evidenţiat nevoia de sărăcie. Cele două situaţii sunt strâns legate între ele. 
Ascultător al Evangheliei este acela care, însuşindu-şi Cuvântul, are conştiinţa că totul îi 
este dat de Dumnezeu şi, de aceea, nu are nimic propriu; de aceea se poate transforma 
într-o “capacitate”, spaţiu gol deschis pentru a primi acel Cuvânt care poate să-i dea viaţă 
şi consistenţă. Ascultător este acela care are nevoie să devină sărac pentru a trăi un proiect 
de viaţă dependent în întregime de Evanghelie. Nu este un  adevărat ascultător al 
Cuvântului acela care are propriile asigurări, sursele sale de autoafirmare, toiagul său pe 
care să se sprijine, care are ceva propriu, pentru care nu are totală nevoie de “altcineva”. 
Este esenţial să recuperăm această atitudine de sărăcie absolută, această nevoie de a nu 
avea ceva, dar mai ales de a fi liberi de dorinţa de autoînsuşire, de autosuficienţă care, de 
fapt, atât de des ne determină să afirmăm “Fac singur, nu am nevoie de Dumnezeu”. Fără 
această dorinţă de autentică libertate pentru Împărăţie, am întâmpina pericolul de a 
deveni complet surzi faţă de Cuvânt, pentru că orice formă de a avea ceva ne îndepărtează 
progresiv de sensibilitatea faţă de “cele de sus”, pe care apostolul Paul ne învită să le privim 
şi să le căutăm cu constanţă şi cu tenacitate. 
 
c) Celano ne-a ajutat să-l descoperim pe Francisc ca executant al Cuvântului, iar Matei ne-
a amintit mesajul central al acestui Cuvânt: mesajul de pace. Executant al Cuvântului este 
acela care, ascultându-l cu inima deschisă şi cu mintea liberă, îl pune în practică şi, prin 
viaţa sa, devine mărturisitor şi vestitor: de aceea este vestitor al păcii. Francisc, în 
Testament, va spune: “Domnul mi-a revelat să rostim acest salut: ‘Domnul să vă dea 
pace’”. În viaţa lui, el devine în mod coerent misionar al păcii. Ea este consecinţa veştii 
celei bune că Dumnezeu a venit în întâmpinarea oamenilor, încredinţându-se lor, 
conducându-i la un model de viaţă care înfăşoară în iubirea lui toată realitatea, omul şi 
universul. A fi misionari ai păcii înseamnă a deveni vestitori şi mărturisitori ai acestui 
proiect, ai Evangheliei devenite Persoană, adică Cristos; înseamnă ne transforma în 
instrumente ale acestei mişcări a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, devenind 
transparenţa acestei dinamici divine prin propria viaţă conformată lui Cristos şi, de aceea, 
evanghelică. Împreună cu Francisc şi după exemplul său, să privim spre Maria, 
ascultătoare perfectă şi activă a Cuvântului lui Dumnezeu, căruia îi dă viaţă umană în 
trupul său. Raportul esenţial  care leagă ascultarea sa de întruparea Cuvântului a găsit 
adesea, în artă, o eficientă descriere vizuală, arătându-i pe Fiul şi pe Duhul care, coborând 
din Înalt, se îndreaptă spre urechea Mariei, care pronunţă acel “Da” al său. Şi noi, ne 
aminteşte Francisc, suntem chemaţi să fim maicile Cuvântului, dându-le viaţă concretă zi 
de zi.    
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Împreună cu Francisc, întâlnirea noastră cu Evanghelia 
 
11. Din comparaţia lor, putem citi cele două texte evidenţiind sensul de a-l urma pe Cristos 
în Francisc, prin intermediul stilului evanghelic al rugăciunii-contemplaţie/fidelităţii faţă 
de Biserică, sărăciei/pocăinţei, slujirii leproşilor, astfel: 
 

1 Celano Evanghelie Francisc 
Restaurator de 
biserici 

Chemarea şi misiunea 
celor Doisprezece 

Rugăciunea-contemplaţie/ 
fidelitate faţă de biserică 

Ascultător al 
Evangheliei 

Nevoia de sărăcie Sărăcie/pocăinţă 

Executant al 
Cuvântului 

Mesajul de pace Slujirea leproşilor 

 
a) Este inevitabil, pentru noi, să punem paralelismul restaurator de biserici – chemarea şi 
misiunea celor Doisprezece în relaţie cu o atitudine care ar trebui să constituie realitatea 
noastră concretă de fraţi minori: fidelitatea faţă de Biserică. Pentru Francisc, această 
fidelitate se exprimă în recunoaşterea esenţialităţii, de la care nu ne putem sustrage, a 
mijlocirii preoţilor care dăruiesc Cuvântul şi Euharistia, a teologilor care trăiesc potrivit 
Bisericii, pentru că interpretează Cuvântul lui Dumnezeu şi misterul Bisericii însăşi, şi se 
defineşte cu ascultare filială faţă de magisteriu şi faţă de conducerea ierarhiei strânse în 
jurul Vicarului lui Cristos. 
Trebuie să reafirmăm cu tărie şi, dacă este necesar, să recuperăm această fidelitate faţă de 
Biserică; astăzi, ca pe vremea lui Francisc şi ca în alte epoci istorice şi culturale, ea poate să 
apară uneori dificilă. Împreună cu Francisc, suntem chemaţi să fim înăuntrul Bisericii, a 
rămâne afară nu ar duce la altceva decât la a o vedea cum stă să cadă. Chemaţi împreună 
cu el să-i fim restauratori, putem îndeplini misiunea numai dacă nu suntem ascultători 
surzi ai Cuvântului care este rostit în ea, numai dacă suntem “pietre vii”, în mod vital uniţi 
cu Piatra unghiulară, aruncată de oameni, dar esenţială şi aleasă de Dumnezeu. Numai în 
aceste condiţii putem deveni mărturisitori credibili ai Evangheliei, animatori ai unui nou 
anotimp al comuniunii şi al unităţii familiei Fiilor lui Dumnezeu. Depinde de noi, de modul 
nostru de a sta în faţa Bisericii, în faţa bărbaţilor şi femeilor vremii noastre. Este 
încurajator să întâlnim pe drumurile lumii fraţi minori care suferă, uniţi cu Biserica, 
pentru ridurile şi petele care îi ofilesc splendoarea, îşi fac din asta o datorie şi trăiesc 
efortul grijii lor alimentându-se cu tărie şi har de la Cel care este bunul Samaritean al 
oricărui om.    
Cum să păstrăm şi să trăim dimanic fidelitatea noastră faţă de Biserică? Francisc ne indică 
un instrument privilegiat care a fost pus în mâinile noastre: rugăciunea – contemplaţie, 
care se devine dialog filial, continuu cu Domnul, Tată, Fiul, Duhul. Cunoaştem cu toţii 
uimitoarele pagini ale rugăciunii lui Francisc şi cunoaştem definiţia despre Francisc, 
indicat nu atât ca un om care se ruga, cât ca un “om devenit rugăciune”. Dar, poate, nu 
întotdeauna am reflectat că tocmai în asta se află secretul fidelităţii sale faţă de Dumnezeu 
şi faţă de Biserică. Este, dialogul său, un dialog continuu, docil faţă de Duhul, în mod 
constant îndreptat spre căutarea chipului Tatălui, unit intim cu vocea Fiului preaiubit, 
Isus, care ni i-a revelat nouă tuturor, în fragilitatea trupului nostru, pe Tatăl şi pe Duhul. 
Acest raport puternic, această experienţă profundă de comuniune îl face să trăiască în 
contemplaţia misterului lui Dumnezeu şi a iubirii Sale pentru omenire, care îi dăruieşte noi 
ochi pentru a vedea în zidurile dărâmate ale bisericilor, sămânţa unei noi vitalităţi, 
sfinţenia ascunsă de sărăcia omului, adevărul dincolo de sfârşire, Împărăţia lui Dumnezeu 
în fragilitatea evenimentelor istorice.  
Şi noi avem nevoie să intrăm şi să rămânem în acest dialog filial care ne permite să 
dobândim o privire “reînnoită” de la Dumnezeu, pentru a privi realitatea în care suntem 
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cufundaţi şi să-i descoperim semnele Iubirii, dinamicitatea misterului pascal, desfăşurarea 
Planului salvific, astfel încât să fim mereu, pentru toţi şi oriunde, oameni ai speranţei. 
 
b) A doua comparaţie amintită mai sus, între ascultător al Evangheliei (Celano) şi nevoia 
de sărăcie propusă de Matei, ne invită să reflectăm asupra semnificaţiei sărăciei şi a 
pocăinţei, nu numai în experienţa lui Francisc, ci şi, mai ales, în viaţa noastră de fraţi 
minori conventuali la începutul celui de-al treilea mileniu al răscumpărării.   
Dinamica care apare între cei doi termeni ai relaţiei ne-a ajutat să întelegem că pentru a fi 
ascultători atenţi ai Evangheliei este necesar să cultivăm un stil de viaţă bazat pe 
gratuitate, primită şi dăruită, adică pe un model de viaţă care se califică drept “sărăcie 
pentru Împărăţie”. În acest context, nu ne este greu să înţelegem sensul şi valoarea sărăciei 
indicate în Regula fraţilor minori, ca şi componentă esenţială a Formei noastre de viaţă. 
Având drept finalitate Împărăţia lui Dumnezeu, ea este instrumentul necesar pentru 
dobândirea libertăţii, pentru a-l putea urma fără condiţionări pe Cristos. Dacă, de fapt, ar 
trebui să ne încredinţăm siguranţei de a avea nu numai lucruri, ci şi asigurări sau forme de 
autosuficienţă, traiul pentru sine independent de Dumnezeu, renunţând la o adevărată 
nesiguranţă a umanului, nu am fi deschişi să primim în întregime mesajul evanghelic care 
ne provoacă să punem inima noastră şi să  îndreptăm privirea noastră spre “cele de sus, 
acolo unde Cristos trăieşte la dreapta Tatălui”. Sărăcia pentru Împărăţie este un fel de a fi 
care, pentru a fi autentic, trebuie să înfăşoare nu numai ceea ce facem, ci şi afecţiunile 
noastre, gândirea noastră, ştiinţa noastră, existenţa noastră.  
Există o expresie foarte frumoasă cu care Romano Guardini (S. Francesco, Morcelliana, 2° 
ed. 2005, p. 30) reflectează asupra sărăciei evanghelice a lui Francisc: “Sărăcia este forma 
acestei libertăţi îndreptate spre Dumnezeu. El vrea să fie cu totul liber; liber spre 
Dumnezeu. Nimic între el şi Dumnezeu. De aceea sărăcia este formă. (…) Această libertate 
este, totuşi, iubire. Nu înainte de toate libertate a intelectului (…); nu în primul rând 
libertate a voinţei, (…) ci iubire imediată, tărie a inimii atinse de Dumnezeu”. 
În acest sens suntem invitaţi să trăim sărăcia, iar mijlocul pentru a fi această libertate care 
urmează cu mai multă agilitate paşii lui cristos este pocăinţa. Pocăinţa ca instrument de 
asceză, mijloc care ne permite să facem să rămână central şi esenţial raportul personal cu 
Dumnezeu. Nu este numai post sau veghere, chiar dacă şi acestea sunt forme ale pocăinţei, 
ci este atitudine a inimii care merge dincolo de lucruri care nu duc la Dumnezeu, este 
convertire continuă.  
 
c) În sfârşit, ultimul paralelism pe care l-am luat în considerare meditând Vita prima de 
Celano, Evanghelia după Matei şi experienţa lui Francisc: executant al Cuvântului – mesaj 
de pace – slujire a leproşilor. Ştim că episodul îmbrăţişării cu leprosul a caracterizat un 
moment puternic semnificativ în convertirea lui Francisc şi mai ştim că, în primele timpuri 
la Rivotorto, Francisc şi tovarăşii săi considerau slujirea leproşilor drept datoria lor zilnică 
cea mai importantă. Există o strânsă legătură între nevoia de a traduce în viaţă concretă 
Cuvântul, vestirea păcii şi slujirea leproşilor de orice fel. Este vorba, pentru Francisc şi 
pentru orice frate minor, de a exprima zi de zi  dăruirea lui Dumnezeu oricărui om, dăruire 
care reînnoieşte persoanele şi raporturile dintre ele şi cu creaţia, dăruire care creează pace. 
Este vorba de a continua în istorie prezenţa vindecătoare şi mântuitoare a Fiului întrupat, 
care se pune în mâinile omului pentru a-i sluji viaţa şi a-l conduce spre comuniunea cu 
Dumnezeu. Este o misiune care trebuie să ajungă la toţi fraţii, începând tocmai de la cei 
care sunt “leproşi”, puşi la marginea lumii, uitaţi. Împreună cu Francisc, fratele minor care 
ascultă Cuvântul şi îl pune în practică, care vrea să devină mesager al păcii conţinute în 
vestea cea bună, devine slujitor al tuturor celor care sunt alungaţi “afară din adăpostul” 
uman, social şi spiritual; atât ai celor care au fost scoşi, cât şi ai celor care s-au îndepărtat 
singuri de el. Pentru că “leproşii”, astazi ca şi ieri, sunt cei “condamnaţi” la condiţii 
nesigure de viaţă, cei marginalizaţi cultural şi politic, cei alungaţi în ghetto-uri ale 
minorităţilor de orice fel, dar nu numai; adesea “leprosul” ni se poate prezenta în haine de 
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bogat în ochii lumii, dar foarte sărac în ochii lui Dumnezeu. Cu toţii, la fel ca şi Francisc, 
suntem chemaţi să slujim, pentru că toţi, aşa cum este deja Francisc, suntem chemaţi 
invitaţi să-l descoperim şi să-l vedem în transparenţă pe “Marele lepros”, Isus, răstignit în 
afara zidurilor Cetăţii: slujind-l pe cel mai mic, pe cel din urmă dintre oameni, fratele 
minor se pune în slujba lui Cristos.      
Această disponibilitate de “a-ţi murdări mâinile” cu noii şi vechii leproşi, de a-i sluji, nu 
este un lucru simplu şi imediat. Prea adesea suntem tentaţi să ne apropiem de cei puternici 
ai lumii, împinşi poate, cu un raţionament uman, de nevoia de a căuta ajutor pentru acei 
“leproşi” pe care trebuie să-i sprijinim. Evanghelia Domnului ne cheamă la faptul imediat 
al întâlnirii cu cel din urmă, chiar dacă acesta este o persoană anonimă, chiar dacă acest a 
merge spre el, în loc să ne aducă faimă şi recunoaştere, oferă scandal lumii pentru că este 
pe aceeaşi linie cu “nebunia şi scandalul crucii”.    
 
Spre concluzie 
 
12. Dragi fraţi, îndreptându-ne spre concluzia acestei scrisori – reflecţie, putem şi trebuie 
să ne punem întrebări care să ne ajute la verificarea vieţii noastre, care să ne stimuleze să 
ne oprim pentru a ne citi din nou pe noi înşine şi parcursul nostru existenţial pe baza 
paradigmei Evangheliei şi a mărturiei Părintelui nostru sf. Francisc. Unde ne aflăm? Ce 
înseamnă pentru noi sărăcia? Ce rezonanţe trezesc în noi concepte ca: pocăinţă, ascetică, 
contemplaţie, rugăciune? Trebuie să ne întrebăm dacă suntem angajaţi să trăim 
Evanghelia, dacă suntem dispuşi să trăim în solidaritate, să împărtăşim în mod real viaţa 
celor săraci şi a celor din urmă făcându-ne, la rândul nostru, “leproşi”. Dacă suntem fideli 
Bisericii, dacă o iubim, dacă suntem constructori sau distrugători ai săi, dacă suntem 
ascultători atenţi sau surzi ai Evangheliei, dacă ne aflăm printre cei care pun sau nu 
Cuvântul în practică. Întrebări simple, esenţiale, dar care ne conduc spre inima carismei 
noastre, care este “păstrarea sfintei Evanghelii a Domnului nostru Isus Cristos”. 
Dorim să ne punem întrebări, în adevăr şi sinceritate, şi pentru a ne pregăti, fiecare frate în 
parte şi comunitatea întreagă, pentru marele eveniment al capitolului general ordinar din 
2007. 
Să invocăm Duhul Domnului pentru ca acest eveniment să reprezinte, pentru fiecare frate 
şi pentru întreg Ordinul, un puternic moment de reflecţie, revizuire a vieţii şi de convertire 
la Evanghelie, centrul de greutate al unirii noastre fraterne în numele Domnului. 
 
În acest climat de dorinţă de noutate a vieţii în Domnul şi de speranţă pentru viitorul 
Familiei noastre, dorim ca un semn să ne indice cu tărie calea pe care suntem chemaţi să o 
parcurgem, iar acest semn va fi înmânarea Evangheliei fiecărui ordin religios. La 
finalul capitolului general, evanghelia va fi înmânată fiecărui ministru al fraternităţilor şi 
propunem ca un astfel de gest să fie repetat în fiecare jurisdicţie, de către miniştri pentru 
toţi fraţii. Evanghelia este pusă de Cristos în mâinile seraficului Părinte ca Formă de viaţă, 
iar noi am primit-o de la el prin Regulă. Primind-o din nou astăzi, din mâinile succesorului 
sf. Francisc, dorim să reconfirmăm că Evanghelia, Cristos, este Calea, Adevărul şi Viaţa, pe 
care o alegem ca izvor de sens pentru viaţa noastră comunitară şi personală. 
 
Pentru ca toate acestea să se întrupeze efectiv în parcursul nostru uman, spiritual şi 
eclezial, propunem desfăşurarea a două iniţiative: 

a) prima este de a predispune în jurisdicţii, după capitolul general, adunări ale 
tuturor fraţilor, în care să se aprofundeze orientările şi alegerile pe care Ordinul, 
prin intermediul capitolului general, le va face pentru promovarea vieţii franciscane 
conventuale în întreaga noastră Familie răspândită în lume; 
b) a doua este de a promova în comunităţi practica unei lectio divina pentru a 
alimenta, în întâlnirea, prin rugăciune şi contemplaţie, a Cuvântului, voinţa de a 

 10



reînnoi zi de zi, în fidelitate faţă de Biserică, răspunsul nostru, fiecare în parte şi în 
fraternitate, la vocaţia evanghelică pe care Domnul ne-a dăruit-o.  

 
13. Celei care ni l-a dăruit ca pe un frate pe Domnul maiestăţii, Mamei lui Dumnezeu, care 
constituie pentru Francisc polul de atracţie, pentru că l-a purtat pe Cristos în pântecele 
său, să-i cerem să ne facă părtaşi de Fericirea sa: fericiţi cei ce ascultă Cuvântul lui 
Dumnezeu şi îl pun în practică. 
Să o invocăm, în acest an, uniţi cu Francisc:  
 
Ave, Stăpână, sfântă regină, 
sfântă Mamă a lui Dumnezeu, Maria, 
care eşti fecioară devenită Biserică 
şi aleasă de preasfântul Părinte ceresc, 
care te-a consacrat 
împreună cu preasfântul său Fiu preaiubit 
şi cu Duhul Sfânt Mângâietorul; 
tu, în care s-a aflat şi se află orice plinătate de har şi orice bine. 
Ave, palatul său, ave, tabernacolul său,  
ave, casa sa. 
Ave, veşmântul său. Ave, slujitoarea sa, ave, Mama sa. 
Roagă-te pentru noi împreună cu Arhanghelul Mihail şi cu toate puterile cerurilor 
Şi cu toţi sfinţii, pe lângă preasfântul şi preiaubitul tau Fiu 
Domn şi Învăţător. Amin  
 
Fraţi dragi, Domnul să vă binecuvinteze şi să va aibă în pază; să vă arate tuturor faţa sa şi 
să aibă milă de voi; să-şi întoarcă privirea spre voi şi să vă dea pace. 
Părintele nostru serafic să mijlocească pentru voi toţi binecuvântarea Tatălui, a Fiului şi a 
Duhului Sfânt.  
 
Roma, Sf. Apostoli, 29 noiembrie 2006  
Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor Ordinului serafic 

 
 

Fratele vostru, 
 

Fr. Joachim A. Giermek 
Ministru General 
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