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„Şi toţi aceia care doreau 
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împărţeau săracilor 
tot ceea ce aveau... 
Şi nu doreau să aibă mai mult” 
               (Test 16-17; FF 117) 

 
 
 
 
Domnul să vă dăruiască pacea! 
 

1. Dragi fraţi, încep această scrisoare cu urarea de pace care deschide a treia 
etapă a drumului nostru către cel de al optulea centenar de la întemeierea Ordinului 
1209/2009. Deja în scrisorile precedente am fost chemaţi de mai multe ori să ne 
deschidem harului cu ocazia acestui jubileu care ne permite să ne reamintim de 
originile Ordinului nostru şi ne ajută să regăsim în noi „scânteia inspiratoare de la 
care a început urmarea” care „este numai răspunsul iubirii noastre la iubirea lui 
Dumnezeu”1. 

În documentul programatic „Cu Francisc în urmarea lui Cristos, astăzi”2 
această a treia etapă este prezentată ca o aprofundare a reflecţiei pe tema care 
caracterizează experienţa spirituală a Sfântului Francisc de Assisi: „fraternitatea 
evanghelică: locul-semn al noutăţii de viaţă în Cristos” şi, mai precis, „începuturile 
vieţii în fraternitate şi misiunea apostolică fondată pe evanghelie”3. În aceste 
expresii putem observa două linii evidente de la care poate începe reflecţia noastră şi 
la care trebuie să se facă referinţă în ceea ce priveşte drumul  fraternităţii Ordinului 
în anul 2007/2008: 

 a. fraternitatea evanghelică 
 b. misiunea apostolică 
 
Înainte de a pătrunde în aceste consideraţii, aş vrea să vă atrag atenţia asupra a 

două adjective care caracterizează fraternitatea şi misiunea: evanghelică şi 
apostolică. Ele sintetizează sensul ultim al urmării lui Cristos care i-a naştere din 
ascultarea şi primirea Evangheliei, generând o comuniune de fraţi care devin 
„apostoli”, adică trimişi să anunţe Cuvântul. O fraternitate este cu adevărat 
evanghelică, adică chemată de Isus Cristos să trăiască după Evanghelie, dacă este în 
acelaşi timp apostolică, adică în măsură să anunţe. 
 
 

                                                 
1 CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA (CIVCSVA), 

Istruzione Ripartire da Cristo, Roma 19 maggio 2002, nr. 22. 
2 Cf. ORDINE FRATI MINORI CONVENTUALI, Con Francesco alla sequela di Cristo, oggi – Itinerario per 

vivere in comunione fraterna il Centenario delle origini del carisma francescana (2005-2009), Roma 2005. 
3 Ibidem, 16. 
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Fraternitatea evanghelică:  
locul-semn al noutăţii de viaţă în Cristos 

 
Pentru voi nu este aşa 

2. Fraternitatea s-a dezvoltat în jurul Sfântului Francisc pornind de la 
experienţa sa personală, de la întâlnirea sa cu Cristos şi de la convertirea vieţii sale, 
„de când, însă, a început să vorbească în public şi cu o eficace forţă pătrunzătoare, 
situaţia a început să se schimbe, în aşa fel încât unii au început să-i urmeze 
exemplul”4. Aici se poate regăsi sensul fraternităţii franciscane: o relaţie care nu 
constă într-un ideal abstract, dar în relaţii reciproce, fiecare fiind în relaţie cu celălalt; 
în acest sens, este suficient să amintim povestirea din izvoarele biografice care ne 
vorbesc despre venirea primilor fraţi. Odată cu venirea fraţilor se impunea exigenţa 
unei forme de organizare de la care să se inspire; din Testament putem vedea că a 
trăi după forma Sfintei Evanghelii, este ulterioară darului de a avea fraţi; de aici se 
poate vedea că Sfântul Francisc, împreună cu primii fraţi, consultă Evanghelia. 
Francisc, atunci când se gândeşte la fraternitate, nu ia ca punct de plecare nici viaţa 
apostolilor, nici cea a primei comunităţi din Ierusalim, dar se inspiră direct din viaţa 
lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, din modul în care El a trăit şi s-a comportat pe 
pământ. În acest fel prima comunitate franciscană s-a inspirat din viaţa lui Cristos şi 
din modelul evanghelic. „Sărăcia, minoritatea, viaţa contemplativă şi de rugăciune, 
fie în Liturgie ca şi în rugăciunea particulară simplă şi spontană, munca umilă, 
misiunea de a da mărturie şi dea a vesti Evanghelia sunt coordonatele esenţiale ale 
comuniunii şi ale semnificativităţii fraternităţii franciscane”5. 

Pasajul evanghelic, pe care doresc să vi-l propun pentru reflecţia noastră, este 
un text foarte „drag” Sfântului Francisc şi face parte din acel Cuvânt pe care Seraficul 
Părinte „îl avea impregnat în mod profund în memoria sa”6. Acest text apare deseori 
în Scrierile sale ca experienţă autentică de fraternitate: 
 

Luca 22, 24-27: 

Se iscă între ei o neînţelegere: care dintre ei este cel mai mare? Dar El le zise: 
„Regii naţiunilor domnesc peste ele, iar cei ce le ţin sub puterea lor îşi dau numele de 
binefăcători. Dar între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cel mai mare dintre voi să 
devină ca şi cel mai mic, iar cel ce conduce ca şi cel ce slujeşte. Cine este oare mai 
însemnat, cel ce stă la masă sau cel ce serveşte? Nu oare cel ce stă la masă? Cu toate 
acestea eu sunt în mijlocul vostru acela care slujeşte”. 
 

În structura acestui text putem evidenţia trei aspecte care tratează în plan 
vertical fraternitatea evanghelică a apostolilor reuniţi în jurul lui Isus, dar care ne 
oferă şi nouă o ocazie de reflecţie întrucât fraternităţile noastre nu sunt lipsite de 
astfel de încercări: 

a)  discuţia: v. 24 
b)  însănătoşirea relaţiilor vv. 25-26 
c) modelul de relaţie: v. 27. 

 
a) Discuţia: conflictul dintre fraţi. 

                                                 
4 R. MANSELLI, San Francesco d’Assisi – Editio maior, Cinisello Balsamo (MI), 2002, 151. 
5 Cf. ORDINE FRATI MINORI CONVENTUALI, Con Francesco alla sequela di Cristo, oggi – Itinerario per 

vivere in comunione fraterna il centenario delle origini del carisma francescana (2005-2009), Roma 2005, nr. 11. 
6 1Cel XXX 84: FF 467, in Fonti Francescane, Padova, 2004. 
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Ne găsim în contextul Cinei da taină unde Isus tocmai a frânt pâinea Trupului 
său, ne-a dat potirul Sângelui său (Lc 22,14-20) şi a anunţat trădarea lui Iuda (22,21-
23): evanghelistul descrie aceste gesturi ale lui Cristos creând o climă dramatică; 
discipolii par a nu înţelege această dramaticitate , ei vorbesc despre care dintre ei ar 
putea fi considerat cel mai mare. Se repetă aceiaşi scenă din Lc 9,46-48, când Isus a 
anunţat pătimirea sa: şi atunci discipolii au răspuns acelei situaţii dramatice cu 
aceiaşi discuţie: care dintre ei este cel mai mare (9, 46). 

Termenul grec pentru a indica acea discuţie (literar: neînţelegere) este acelaşi în 
amândouă contextele – philoneikia – şi înseamnă „iubire pentru victorie”; cu acest 
termen se defineşte dorinţa de a învinge, dorinţa de a avea întâietate asupra celuilalt, 
originea oricărei dispute, a oricărui război. Este vorba de a ne afirma pe noi înşine în 
detrimentul celorlalţi; toate diviziunile dintre oameni găsesc aici propria origine.    

În termenul neînţelegere - se găseşte şi motivarea discuţiei: cine dintre ei ar fi 
putut fi considerat cel mai mare. Verbul „a considera” are, în limba greacă, înţelesul 
de „a apărea, a fi apreciat”, adică a avea o imagine de afirmat în faţa celorlalţi. Este 
interesant de notat că şi aici, ca şi mai sus, termenii diviziunii care împart 
comunitatea sunt evidenţiaţi de dorinţa de a o lua înaintea celuilalt, de a-l asupri pe 
celălalt. 
 
b) Relaţia restabilită: „pentru voi nu este aşa”.   

În urma discuţiilor dintre apostoli, îşi fac apariţia cuvintele lui Isus care citeşte 
şi interpretează tot ceea ce se întâmplă între apostoli cu o simplă şi eficace metaforă: 
regii naţiunilor le guvernează, şi cei care au putere asupra lor îşi dau numele de 
binefăcători. Regi şi binefăcători sunt două categorii sociale care desfăşoară roluri de 
conducere şi care instaurează relaţii de subordonare, stabilind astfel, distanţe şi 
diferenţe. Fraternitatea în Biblie este mereu un loc de relaţii dificile, pentru că este 
locul în care se manifestă alteritatea şi diferenţa: de la rege la sclav cu toţii sunt fraţi, 
chiar dacă aceste două instituţii nu demonstrează egalitatea şi caracterul confidenţial 
al relaţiilor fraterne. Întorcându-ne la textul nostru, neînţelegerile/certurile între 
discipoli sunt o manifestare clară a acestor jocuri de putere pe care le întâlnim, 
uneori, chiar şi în fraternităţile noastre: competiţii, rivalităţi, invidie, gelozie, egoism 
şi protagonisme. 

Atenţionarea lui Isus îi readuce pe discipoli la realitatea relaţiilor fraterne: „între 
voi să nu fie aşa”, întrucât fraternitatea este darul care vine din primirea Evangheliei 
şi urmarea lui Cristos. Dacă suntem atenţi la sensul traducerii literare a acestui 
verset, putem înţelege, în afirmaţia lui Isus, o nuanţare care ne deschide spre o mai 
mare înţelegere: „pentru voi nu numai nu este aşa, dar în schimb cine este cel mai 
mare între voi să se facă cel mai mic şi cine stăpâneşte ca cel care slujeşte”. Este 
vorba, astfel, de o situaţie care, pornind de la o realitate – nu este aşa – este pe 
punctul de a deveni alta – dar în schimb; cum am spune: deveniţi ceea ce de fapt 
sunteţi, cine este mare → mic şi cine conduce → slujitor. Să ne oprim şi să medităm 
asupra acestor patru termeni care definesc relaţiile noastre în fraternitate: primii doi 
se referă la rolul de autoritate de conducere în comunitate iar ceilalţi doi la a fi supuşi 
în comunitate. În faţa politicii de dominare pe care o exercită regii şi binefăcătorii, 
Isus propune strategia slujirii, în care nu mai contează nici rolul, nici puterea, nici 
valoarea personală, dar recunoaşterea celorlalţi şi renunţarea la propriile drepturi. 
Nu este dificil să primim îndemnul „revoluţionar” al unei astfel de disponibilităţi 
necondiţionate la slujire, care prin harul lui Dumnezeu caracterizează grupul 
discipolilor. Izvorul unei astfel de atitudini trebuie căutat în atitudinea lui Isus: în 
actul prin care El se dăruieşte oamenilor, în mod expres, cu puţin timp înainte, în 
Euharistie. 
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d) Modelul relaţiei: slujitorul 

Cuvintele care urmează metaforei indică, în paralel cu Evanghelia după Ioan a 
pericopei spălării picioarelor (In 13, 12-17), modelul discipolului în relaţie cu 
fraternitatea: slujitorul, care în textul nostru este indicat în limba greacă cu termenul 
de diacon. Cu această imagine suntem purtaţi în centrul misterului lui Cristos, în 
acelaşi timp slujitor al Tatălui şi  slujitor al fraţilor. Evanghelistul Luca ne trimite, 
astfel, la marele moment al poruncii celei noi spusă de Cristos în timp ce spăla 
picioarele apostolilor: aceasta este cheia existenţei creştine şi a fraternităţii 
evanghelice. La polul opus „lumea” (naţiunile), care deformează relaţiile între fraţi 
căutând succesul şi dominaţia; discipolul lui Cristos este un om care se dăruieşte în 
totalitate în serviciul umil al fraţilor şi care se consideră şi se comportă, în orice 
circumstanţă, asemenea unui slujitor al celorlalţi. Este, în sinteză, ceea ce Francisc de 
Assisi a dorit să exprime atunci când a dat fraternităţii numele de fraţi minori 7. 

„Eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte”; iată, deci, imaginea 
evanghelică în care citim relaţiile fraterne în comunitate: Cristos-Slujitor, cel care „s-
a umilit pe sine... făcându-se ascultător” (cf. Fil 2, 6-11). Acestea sunt cele două 
dimensiuni de care nu se poate face abstracţie în fraternitate: sărăcia şi ascultarea, 
cele două coordonate în misterul Întrupării Fiului lui Dumnezeu care „s-a umilit pe 
sine însuşi, luând firea de sclav”. 
 

Slujitorul lui Dumnezeu şi al fraţilor: Îndemnurile 

3. Cu imaginea evanghelică a slujitorului, aş vrea să vă propun spre lectură un al 
doilea text care să ne ajute să înţelegem mai bine caracteristicile textului tratat de 
Îndemnurile8 Sfântului Francisc. În ele Francisc ilustrează cu mult realism 
caracteristicile fratelui şi ale fraternităţii franciscane. Nu putem, cu siguranţă, să 
citim aici toate cele 28 de Îndemnuri pe care le întâlnim în Fonti Franciscane, dar 
este bine să avem prezent faptul că genul lor literar este de tip reportationes de dicta 
sau verba şi se caracterizează, astfel, ca nişte ziceri înţelepte şi scurte, culese şi scrise 
de destinatarii însuşi, pronunţate ca şi avertismente în formarea fraţilor9. Între 
Îndemnuri  se pot distinge anumite pasaje introduse de un citat biblic şi altele care au 
la mijloc anumite concepte scripturistice; un astfel de mod de a proceda este 
asemănător cu Apophtegmata Patrum. Dacă acestea pot fi definite ca „ghid practic al 
experienţei lui Dumnezeu în deşert”, Îndemnurile sunt în schimb un „ghid practic al 
experienţei lui Dumnezeu în fraternitate”10. Pentru Francisc, de fapt, fraternitatea 
este locul de întâlnire cu Dumnezeu; astfel că *ndemnurile sunt magna charta a 
vieţii de fraternitate, care este construită în mod radical pe o viaţă de maximă sărăcie 
făcându-se în mod constant referinţă la Cristos11. În interiorul acestei „legi 
fundamentale”  Francisc desemnează imaginea ideală a creştinului, aceea de servus 
Dei, de frater minor12. 

Firul conducător, care adună şi pune baza întregului corp al Îndemnurilor, este 
kenoza, „despuierea” lui Cristos, a fi Slujitor, sărăcia sa răscumpărătoare şi, drept 
consecinţă a fi o nouă creatură (Gal 6, 15): numai în această dimensiune se pot pune 
bazele unei autentice fraternităţi evanghelice. 

                                                 
7 Cf. Rnb V 9: FF 19-20. 
8 Cf FF 141-178. 
9 Cf. G. MERLO, Ammonizioni, în Francesco d’Assisi, Scritti, Padova 2002, 441-445. 
10 F. P. MESSA - L. PROFILI, Il Cantico della fraternità, Assisi, 2003,17-18. 
11 C. PAOLAZZI, Lettura degli Scritti di S. Francesco, Padova 1982, 83-149. 
12 Cf. K. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d’Assisi, Padova 1982, 83-149. 
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Îndemnul  V: FF 153-154 

153 Consideră, o omule, în ce sublimă condiţie te-a pus Dumnezeu care te-a 
creat şi te-a făcut după chipul Fiului său după trup, şi asemănarea sa (cf. 
Gen 1, 26) după suflet. 

154 Şi toate creaturile, care sunt sub cer, fiecare după natura sa, cunosc, slujesc 
şi ascultă de Creatorul lor mai mult decât tine. Nu l-au răstignit diavolii, 
dar tu împreună cu ei l-ai răstignit şi continui să-l răstigneşti desfătându-te 
în vicii şi păcate. Aşadar, cu ce te mai poţi mândri? Chiar dacă ai fi ager la 
minte şi înţelept, dacă ai poseda toată ştiinţa şi ai înţelege toate limbile şi ai 
cerceta cu minte ageră lucrurile cereşti, nu te poţi mândri cu aceasta (cf. 
1Cor 13, 1-4); căci un singur diavol a ştiut mai multe despre lucrurile cereşti 
şi acum ştie mai multe şi despre cele pământeşti decât toţi oamenii la un 
loc; chiar dacă ar exista cineva care a primit de la Domnul o cunoaştere 
deosebită a celei mai înalte înţelepciuni. Tot astfel, dacă tu ai fi mai frumos 
şi mai bogat decât toţi, şi ai săvârşi minuni şi ai alunga diavoli, toate 
acestea îţi sunt potrivnice, nimic nu-ţi parţine şi în nimic din toate acestea 
nu te poţi mândri; cu un singur lucru ne putem mândri: cu slăbiciunile 
noastre (cf. 2Cor 12, 5) şi că putem purta zilnic crucea sfântă a Domnului 
nostru Isus Cristos. 

 
La prima vedere, acest text nu vorbeşte despre fraternitate, dar se referă la 

experienţa de viaţă şi de credinţă: însă, prin intermediul mai multor reflecţii, el 
scoate în evidenţă că fiecare frate trebuie să se privească în lumina lui Cristos şi să 
trăiască porunca cea nouă cu o înţelepciune care derivă din crucea lui Cristos. 

Şi aici, ca şi în pasajul evanghelic din Sf. Luca, putem identifica trei aspecte 
esenţiale care derivă din lectura atentă a ceea ce Francisc ne propune:  

a) viziune asupra omului: vv. 1-4 
b) rădăcina păcatului: vv. 5-7 
c) măreţia omului: v. 8 

 
a) Viziune asupra  omului 

Textul începe cu invitaţia de a ne privi în lumina lui Dumnezeu: „consideră”. 
Suntem opera lui Dumnezeu şi aceasta constituie sensul vieţii noastre; aruncând 
privirea asupra umanităţii noastre, Francisc reciteşte primele pagini din Biblie: 
Dumnezeu „ne-a făcut după imaginea Fiului său după trup” şi continuă „şi 
asemenea lui după spirit”. Este o viziune nouă asupra omului, aceia pe care Francisc 
ne-o propune în aceste rânduri, o dimensiune care ne conduce să ne privim 
întotdeauna, în viaţa de fiecare zi, în acest mod pozitiv. Trupul meu actual reproduce 
trupul lui Cristos, sufletul meu este făcut după asemănarea Sa. Dumnezeu mi-a oferit 
această „sublimă condiţie” care iluminează viaţa mea şi relaţiile mele cu fraţii. 
Această demnitate rămâne chiar şi atunci când, continuă Îndemnul, eu cad în păcat; 
şi pentru a vorbi despre măreţia condiţiei umane, Sfântul foloseşte o imagine eficace, 
conducându-ne la armonia creaturilor care „cunosc, slujesc şi ascultă de Creatorul 
lor”. Toată creaţia ştie ce trebuie să facă şi îndeplineşte slujirea sa cu ascultare şi 
supunere faţă de Creator, „mai bine decât tine”. Unica fiinţă dotată cu inteligenţă şi 
înţelepciune este omul, care este singurul capabil de a nu asculta glasul Domnului, 
dar mai mult de îl „răstigneşte delectându-se în vicii şi păcate”. Textul pune accentul 
asupra responsabilităţii fiecăruia dintre noi. Sunt trei elemente care definesc refuzul 
omului de a se privi şi a trăi în lumina lui Dumnezeu: viciile, păcatele şi delectarea. 
Deseori în Scrierile lui Francisc întâlnim binomul vicii-păcate, dar sunt doi termeni 
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diferiţi, pentru că „viciile” indică tendinţele rele, pasiunile egoiste cu care ne-am 
obişnuit şi asupra cărora nu avem o stăpânire absolută, în timp ce „păcate” sunt acele 
acte concrete, dorite, săvârşite, care au desfigurat imaginea lui Dumnezeu care 
suntem noi, şi în acelaşi timp, au distrus relaţia cu Dumnezeu şi cu fraţii noştri. 
Verbul „a se delecta” este ceea ce defineşte căutarea plăcerii în satisfacerea imediată a 
propriilor tendinţe încercând o eliberare şi o realizare de sine. De aceia, în termenii 
lui Francisc această expresie semnifică acea aplecare asupra noastră în iluzia că 
suntem auto-suficienţi, putem să ne auto-realizăm în afara comuniunii cu Dumnezeu 
şi cu fraţii noştri. Francisc, la acest punct, ne lansează o întrebare: „Cu ce anume te 
poţi mândri?”. 
 
b) Rădăcinile păcatului  

Răspunsul la întrebarea de mai sus ne face să intrăm în dinamica căutării de 
sine, şi de obicei, în problema păcatului. Aici Francisc ni se revelează un profund 
cunoscător al spiritului uman: fără Iubirea lui Dumnezeu în om, „fără caritate” (cf. 
1Cor 13,1ş.u) nu este nimic în om, nu ajută la nimic nici măcar darurile cele mai 
sublime. Apoi trece şi enumeră diferitele feţe ale înţelepciunii: inteligenţa, care aici 
are semnificaţia de „fineţe intelectuală” (textul latin: esse subtilis); înţelepciunea, ca 
experienţă de viaţă; ştiinţa, ca diferite cunoştinţe. Francisc adaugă acestora darurile 
spirituale: vorbirea în limbi şi capacitatea de a înţelege (subtiliter) lucrurile cereşti, 
adică pătrunderea teologică şi înţelegerea misterelor. „În toate acestea”, spune textul, 
„nu te poţi mândri”, tot astfel de frumuseţe, de bogăţie şi de toate celelalte capacităţi 
extraordinare cum ar fi acelea de a face „minuni, a scoate diavoli”, şi adaugă cu o 
expresie foarte puternică: „toate aceste lucruri sunt un obstacol şi nu sunt în 
avantajul tău”. Cu înţelegerea lucrurilor cereşti, Francisc atinge rădăcina păcatului: a 
nu le primi ca şi opera lui Dumnezeu şi a ne împroprietări de toate darurile primite 
de la El. 
 
c) Măreţia omului 

Ajungem astfel, la răspunsul întrebării care a fost lansată mai înainte: „ne putem 
mândri cu propriile infirmităţi”. Unica realitate, proprie omului, este de a fi o 
creatură limitată, fragilă, mortală, dependentă de Creatorul său; a ne mândri cu 
aceasta înseamnă a recunoaşte propria sărăcie şi deci a-I mulţumi lui Dumnezeu 
pentru ceea ce ne-a dăruit şi să fim deschişi la darul fraţilor, manifestarea concretă a 
prezenţei Domnului. Motivul mândriei este să reluăm urmarea evanghelică a lui 
Cristos răstignit: „a purta în fiecare zi sfânta cruce a Domnului nostru Isus Cristos”. 
 

Fraternitatea evanghelică 

4. Dacă vom încerca să facem o paralelă între textul evanghelic şi cel de al 
cincilea Îndemn vom avea o configuraţie a fraternităţii evanghelice pornind de la 
dinamica fiecărui frate şi ajungând la acea dinamică comună care caracterizează nu 
numai modul nostru de a trăi ad intra, dar şi modul nostru de a fi şi de a anunţa 
Evanghelia în misiune. 
 
 
 

a) În textul evanghelic am avut în vedere contextul neînţelegerilor dintre 
discipoli şi Isus la cina de taină; obiectul conflictului dintre ei constă în stabilirea cine 
dintre ei este mai mare; este o discuţie proprie şi adevărată care, din nefericire, nu 
ţine cont nici de ceea ce va urma peste câteva momente: darul euharistic al lui Isus. 
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Motivaţia acestei dorinţe de a fi mai mare decât celălalt porneşte de la o înţelegere pe 
care omul o are în relaţia sa cu Dumnezeu, cu sine însuşi şi cu ceilalţi. Textul din 
Îndemnurile lui Francisc face lumină: care este viziunea omului ce stă la baza 
relaţiilor fraterne? Care sunt semnele concrete cu care îl privim pe fratele nostru ca 
pe un dar pentru că este imaginea lui Cristos? Nu este o întrebare retorică care să 
lase timpul să găsească un răspuns, dar este modul nostru de a ne raporta la viaţa 
noastră comună. Nu vom reuşi niciodată să-l primim pe celălalt dacă nu îl privim în 
lumina lui Dumnezeu, altfel orice cuvânt, orice privire, orice gest este deja înţeles 
încă înainte de a-l exprima. Şi, probabil, în comunităţile noastre ne este greu să 
dialogăm şi să ne întâlnim pentru că nu avem o privire curată asupra celuilalt. 
Francisc pare să ne spună că motivul acestei dificultăţi de comunicare trebuie să-l 
căutăm în ispita de a ne considera mai buni decât toţi ceilalţi, în a ne atribui darurile 
primite şi în a le impune ca o motivare pentru a fi mai mari decât ceilalţi fraţi; şi, mai 
presus de toate, în a ne crede victime ale nedreptăţii dacă aceste daruri nu sunt 
recunoscute şi apreciate. În termenii celui de al cincilea Îndemn putem spune că 
astfel facem să izvorască viciile noastre şi, lăsându-ne conduşi de ele, nu reuşim să 
dialogăm cu fraţii şi cu atât mai puţin reuşim să avem o viziunea reală asupra omului, 
asupra fratelui care ne stă înainte. Concentrându-ne asupra noastră şi căutând 
propria independenţe şi autonomie sunt roadele acestei dorinţe de dominare. 

 
b) Îndemnurile sugerează un itinerariu de discernământ care să ne poarte la 

individualizarea rădăcinilor păcatului: este vorba de a intra în noi înşine şi a 
descoperi că suntem creaturi slabe, înclinate spre rău, dacă nu lăsăm spaţiu iubirii lui 
Dumnezeu revărsată în inimile noastre prin mijlocirea Duhului Sfânt care ne-a fost 
dăruit (Rm 5,5). Această iubire ne va permite să recunoaştem limitele noastre şi 
bucuria darului în fratele nostru, ca un dar mai mare decât capacităţile mele: 
„inteligenţa şi înţelepciunea... toată ştiinţa... interpretarea limbilor şi înţelegerea 
lucrurilor cereşti... mai frumos şi mai bogat decât toţi şi chiar dacă tu ai face 
minuni, chiar dacă a-i scoate diavoli...”. Aceasta este o listă, care adună toate 
motivaţiile, chiar şi acelea ascunse sub masca spiritualităţii, o listă care exprimă 
foarte bine dorinţele noastre ascunse de a fi recunoscuţi, în fraternitate „regi şi 
binefăcători” de către toţi ceilalţi. 

 
c) „Eu stau în mijlocul vostru ca unul care slujeşte”; aceste cuvinte ale lui Isus 

ne oferă perspectiva unui drum concret de convertire personală şi de convertire a 
fraternităţii. Francisc sugerează modalitatea acestei „slujiri” a lui Isus: purtând „în 
fiecare zi sfânta cruce”. Dar „crucea” nu este nedreptatea din partea celorlalţi; 
definind-o cu alte cuvinte putem spune că „crucea” este: urmarea, evanghelia, 
euharistia, dăruirea de sine, supunerea, ascultarea fratelui, împărtăşirea, sărăcia, 
misiunea. Astfel slujirea este o confirmare a lui Cristos sărac şi răstignit, slujitor la 
picioarele fiecărui om. În faţa lumii, fraternitatea evanghelică dă această mărturie: 
este icoana lui Cristos sărac şi ascultător. 
 

Lectura textului evanghelic şi confruntarea cu al cincilea Îndemn ne-au făcut 
să înţelegem liniile esenţiale ale vieţii evanghelice prin prisma acelor valori care nu 
sunt numai ale „lumii”. Dacă ne facem un serios examen de conştiinţă vom vedea că 
aceste valori locuiesc în noi, sunt mereu vii şi captivante în diferite momente ale vieţii 
noastre. Dar, este bine să ne amintim că, pentru Francisc, fraternitatea nu este rodul 
unei munci ascetice personale împotriva acestor „intenţii rele” care izvorăsc din 
interiorul nostru(cf. Mc 7, 20-23). Pentru Părintele Serafic fraternitatea este posibilă 
din Paternitatea lui Dumnezeu pe care Fiul, Isus Cristos, ni l-a descoperit; la 
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începutul experienţei sale este iluminarea care îi permite să citească orice lucru într-
un mod nou: gratuitatea iubirii lui Dumnezeu. Aceasta schimbă totul şi totul are o 
altă semnificaţie, o motivaţie nouă: Francisc este omul fratern pentru că intuieşte că 
toate lucrurile au o origine comună, iubirea Tatălui, Prea Înalt, Prea Puternic şi 
Domn plin de bunătate13. Aşadar, fraternitatea evanghelică este darul de iubire al 
Tatălui în Isus Cristos, datorită prezenţei Duhului Sfânt „şi acţiunii sale 
mântuitoare”14. Cu siguranţă aceasta nu înseamnă că suntem eliberaţi de orice 
angajare; textul evanghelic şi pasajul franciscan ne-au oferit indicaţii clare de a nu 
subevalua sfârşitul drumului nostru personal şi de fraternitate. Din acest motiv, aş 
vrea să vă reamintesc, anumite aspecte din fraternitatea evanghelică pentru ca ea să 
poată fi locul-semn al noutăţii vieţii în Cristos: 

- A fi fraţi nu depinde de o alegere, aşa cum se întâmplă cu prietenii, nu este o 
alegere dar o primire; înseamnă recunoaşterea şi primirea celuilalt ca frate. 
Aceasta înseamnă că experienţa fraternităţii nu intră în zona a ceea ce eu pot 
produce cu voinţa mea, cu strădania mâinilor mele sau cu fantezia inteligenţei 
mele; are întotdeauna dimensiunea unui dar care mă precede, şi chiar şi 
dinamica unei vocaţii care mă cheamă şi mă interpelează personal. Să ne 
amintim: „Domnul mi-a dat fraţi”; este trăsătura caracteristică a Ordinului 
nostru: o fraternitate dăruită. 

- În fraternitate este înscrisă şi tema reciprocităţii. Fraternitatea este deseori 
văzută ca locul cel mai expus, de unde încep conflictele sau dificultăţile. Oricum 
ar fi, primirea fratelui trece mereu prin acceptarea diversităţii sale. 

- Un alt caracter al fraternităţii este sfera de apartenenţă: există un „înăuntru” şi 
un „afară”: înăuntrul fraternităţii creează mereu intimitate, un sens de co-
apartenenţă, o profunzime a relaţiilor care sunt indispensabile pentru 
maturizarea persoanei, şi unde caritatea nu rămâne o realitate abstractă şi 
neîntrupată, dar devine concretă şi personalizată, locul unde iubirea devine 
cuvânt, privire, primire, gratuitate15. 

- Un ultim aspect specific vieţii de fraternitate constă în faptul că prin ea celălalt 
îmi atribuie o nouă identitate. În momentul în care îl numesc pe celălalt „frate”, 
eu îmi confer un nume nou mie, acela de frate. Recunoscând că avem un frate 
înseamnă întotdeauna a lua cunoştinţă de noi înşine. 

  
Primire, reciprocitate, apartenenţă, identitate sunt patru termeni care ţes viaţa 

noastră fraternă evanghelică; ei exclud orice posibilă expresie de putere şi de 
„măreţie” şi ne cer ataşamentul evanghelic al celui mai mic şi al slujitorului/diacon, 
în ascultare şi sărăcie. Este problema climatului în care se trăiesc raporturile, în care 
se verifică propunerile şi dorinţele, în care se iau deciziile, în care se creşte sănătos. 
Dacă experienţa iubirii lui Dumnezeu şi a aproapelui se unesc într-un act bun, atunci 
în concret, viaţa fraternă de fiecare zi, poarta care ne introduce în mod direct în acea 
experienţă, nu este decât ascultarea reciprocă, aşa cum ne sugerează Sfinţii Părinţi: 
Eu nu văd în toate Scripturile ca Dumnezeu să dorească altceva de la om decât să 
fie umil în toate în faţa aproapelui său, să renunţe în toate la voinţa sa, să se roage 
cu ardoare pentru a fi ajutat şi să-şi păzească ochii săi de somnul uitării”16. Nu 
înseamnă că acest lucru ar fi uşor, dar este în totalitate adevărat. Atunci când în 
rugăciunea Tatăl nostru ne rugăm ca să se facă voinţa lui Dumnezeu, cerem înainte 
                                                 

13 Cant: FF 263. 
14 Cf. Rb X 8: FF 104. 
15 E suficient să citim câteva pagini din izvoarele biografice, care descriu fraternitatea de la început: de 

exemplu 1Cel 39-40: FF 387-391. 
16 Isaia de Scete. 
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de toate ca să facem experienţa de iubire şi de milostivire a Tatălui în confruntările 
noastre, de a face experienţa de iubire şi de mântuire pe care Dumnezeu o are pentru 
oameni, care se exprimă în darul fraternităţii împlinite. Fără acesta nu se poate trăi 
cu bucurie, nu se va putea practica nici o poruncă cu bucurie şi nu se va putea 
împărtăşi din Împărăţia lui Dumnezeu. Orice frate împărtăşeşte responsabilitatea 
pentru viaţă şi clima fraternităţii. La bază este încrederea pe care trebuie să o avem 
unul faţă de celălalt. Suntem liberi şi responsabili.  

Dorinţa de a fi mare înseamnă, aşa cum ne arată Cristos, dorinţa de a sluji. 
Slujirea înseamnă împlinirea acelei „voinţe a Tatălui de a face binele” în întâlnirea cu 
oamenii care se realizează în mod perfect în Isus. A împlini „voinţa de a face binele”: 
a face să se răspândească, în orice împrejurare, acea iubire a lui Dumnezeu pentru 
oameni în care se înrădăcinează demnitatea şi libertatea lor. Este vorba de a realiza 
acea măreţie care ştie să elibereze demnitatea oamenilor descoperindu-le astfel faptul 
că nu sunt numai obiecte dar şi subiecte ale iubirii. Slujirea înseamnă în acest caz: 
eliberarea demnităţii oamenilor în aşa fel încât să se poată răspândi prezenţa 
Domnului. Şi dacă nu conduce aici, înseamnă că slujirea pusă în act este o slujire prea 
omenească, sentimentală sau dorinţă de auto-afirmare. De prea multe ori suntem 
înclinaţi să considerăm aceste reflecţii ca pe ceva abstract, care nu are rădăcini în 
viaţa de fiecare zi şi din această cauză ne simţim dispensaţi de angajamentul nostru 
evanghelic; celebrarea Centenarului să devină, în acest caz, o reală ocazie de a aduce 
în viaţa noastră de fiecare zi angajamentul care să ne conducă la o convertire 
profundă atât la nivel interior cât şi la nivel exterior în persoana noastră. 
 

Misiunea apostolică fondată pe evanghelie 

5. În Capitulul General, pe care l-am celebrat în acest an, am evidenţiat că 
expresia „Formare pentru Misiune” poate sintetiza şi exprima – în acest timp 
de har pe care bunătatea Domnului ne dă posibilitatea să-l trăim – posibila 
prioritate a Ordinului pentru următorii şase ani (până în 2013)17. Aceasta este 
prioritatea asupra căreia aş vrea să vă atrag atenţia tuturor în această Scrisoare care 
va însoţi drumul celei de a treia etape spre celebrarea Centenarului. 

Reflecţia asupra fraternităţii, care a caracterizat prima parte a Scrisorii, a pus 
fundamentul formării la misiune, fără de care orice mărturie misionară ar fi fără 
rezultat: Ştim că misiunea noastră are o rădăcină trinitară: izvorâtă din unica 
misiune a Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos, trimis de Tatăl. La rădăcina semnelor 
timpului îmbrăţişarea franciscană a misiunii în orice cultură şi situaţie de viaţă este 
constituită ca  un anunţ, ca o mărturie de viaţă fraternă, de minoritate şi de slujire 
a Bisericii locale şi a Ordinului18. 

Riscul frecvent în care cădem când vorbim despre misiune este de a o defini în 
raport cu ceea ce se realizează prin activităţile specifice, ca şi cum totul s-ar reduce la 
o „cantitate de lucruri realizate sau de „convertiri” săvârşite. Pentru Francisc nu este 
aşa: el descrie nu activitatea fraţilor sau serviciile prestate dar modul lor de viaţă. În 
Regula confirmată citim: „sfătuiesc apoi, avertizez şi spun fraţilor mei în Domnul 
Isus Cristos ca, atunci când merg în lume să nu se certe, să evite disputele în cuvinte, 
să nu judece pe alţii; dar să fie umili, paşnici şi modeşti, vorbind în mod cinstit cu 
toţi, aşa cum se cuvine”19. 

                                                 
17 Cf. CAPITOLO GENERALE 2007, „Formare alla misione” – Elementi per un progetto sessennale 

dell’Ordine. 
18 Ibidem. 
19 Rb III 10.11: FF 85. 
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Aceste cuvinte se completează cu cele din Regula non bullata: „fraţii care merg 
între necredincioşi, se pot comporta spiritual în mijlocul lor în două moduri. În 
primul rând să nu se certe şi să nu se contrazică, dar să fie supuşi oricărei creaturi 
umane din dragoste faţă de Dumnezeu şi să mărturisească că sunt creştini. Şi în al 
doilea rând, atunci când vor vedea că este pe placul Domnului, să vestească 
cuvântul lui Dumnezeu pentru ca ei să creadă în Dumnezeu cel Atotputernic Tatăl şi 
Fiul şi Duhul Sfânt, creatorul tuturor lucrurilor, şi în Fiul Răscumpărător şi 
Mântuitor, şi să fie botezaţi, şi să devină creştini, pentru că dacă cineva nu se va 
renaşte din apă şi din Duhul Sfânt, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu20. 

Aici întâlnim cele trei caracteristici ale fratelui minor în misiune: om fratern şi 
universal, dispus la a face binele, care nu se impune, gata să slujească, constructor al 
păcii. Cadrul este completat cu indicaţiile cu privire la modul în care fratele minor 
merge în lume: să se comporte în mod spiritual – spune – în două moduri”. Primul 
este stilul de viaţă modelat de către fericiri, al doilea mod este anunţul public al 
Evangheliei atunci când vor vedea că acest lucru place lui Dumnezeu. În cuvintele lui 
Francisc există afirmaţia că însăşi viaţa misionarului este Cuvântul viu al Împărăţiei. 
Nu este vorba de a afirma că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, dar că, prin 
prezenţa Fraţilor, este deja în mijlocul nostru şi este fraternitatea evanghelică care 
devine semnul concret şi eficace prin care mărturia este confirmată. Atunci ce este 
misiunea pentru Francisc şi pentru fraţii minori? Este deschiderea inimii omului la 
darul lui Dumnezeu; este refuzul oricărei puteri; este proclamarea întrupării lui 
Dumnezeu pentru a se face tovarăşul oricărui om aflat în suferinţă21. Misiunea 
fraţilor, în acest caz, consistă în proclamarea misterului lui Dumnezeu, a iubirii sale şi 
a tot ceea ce această realitate împlineşte în viaţa tuturor acelora care îl primesc: 
ascultători şi păzitori ai Cuvântului, îşi conformează viaţa Evangheliei cu o fidelitate 
constantă, proclamă Evanghelia în mod deosebit cu viaţa lor, o acompaniază şi o 
explică prin cuvintele lor. Aici este inima misiunii, restul, structurile, diferitele 
iniţiative, sunt în serviciul acestui mesaj. 

Intuiţia misionară a lui Francisc, fondată pe respectul şi demnitatea 
persoanelor, a culturilor, a tradiţiilor, ne încurajează să ne folosim întotdeauna de 
cele mai noi iniţiative în conformitate cu necesităţile timpului actual. Trebuie să 
ţinem seama că Fraţii, reuniţi la Congresul Internaţional Misionar din India în 
ianuarie 2006, ne-au propus să citim istoria actuală: lumea în care trăim este 
însemnată de fenomenul secularismului, al indeferentismului şi al globalizării: toate 
acestea produc o profundă criză a valorilor umane, religioase, sociale şi culturale; 
creează înainte de toate o deteriorare a situaţiei economice care împământeneşte 
sărăcia, nedreptatea, excluderea multora de la bunurile de strictă necesitate şi 
emigrarea către Occident şi către marile aglomerări urbane. Aceste fenomene 
accelerează procesul de internaţionalizare şi multiculturalizare, care de cele mai 
multe ori nu sunt acompaniate de un dialog inter-cultural adevărat. Este vorba de 
situaţii care interpelează Biserica şi viaţa religioasă, tot astfel şi Ordinul nostru, şi 
care cere o schimbare asupra modului „de a fi în misiune”22. 

În faţa acestor probleme urmează ca, în mod concret, să se facă alegeri şi să se 
stabilească anumite priorităţi pentru a se îngriji „formarea pentru misiune” atât în 
ceea ce priveşte dimensiunea personală a fiecărui frate, cât şi în aceea a fraternităţii 
Ordinului.  

                                                 
20 Rnb XVI 5-7: FF 43. 
21 Cf. Misalul Roman, Prefaţa Comună VIII. 
22 Lettera a tutti i Frati dell’Ordine, „Non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato”, Congresso 

Internayionale Misionario OFMConv, Kerala (India), 21 gennaio 2006.. 
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Cred că este oportun să amintim anumite aspecte fundamentale pentru a urmări 
o mai bună formare la misiune: 
 

- o mai mare armonie între viaţa de rugăciune şi viaţa apostolică: să nu uităm că 
izvorul misiunii noastre este întâlnirea zilnică şi prelungită cu Domnul 
Dumnezeu. 

- a trăi experienţa de misiune ca fraternitate şi a ne îngriji cu suflet reînnoit de 
formarea „fratelui” sfârşind printr-o mai bună înţelegere a identităţii sale şi a 
vieţii fraterne. 

- A ne educa la o folosire responsabilă, sănătoasă şi săracă, a mijloacelor de 
comunicare (internet şi alte mijloace asemănătoare). 

- Pregătirea la o mai mare sensibilizare misionară, o misiune care să accentueze 
mai bine stilul de viaţă franciscană, privilegiind locuri şi modalităţi legate de 
spiritualitatea noastră, tradiţie şi cultură23. 

- Liturgia. Rugăciunea liturgică a orelor, celebrarea Sfintei Euharistii, lectio 
divina, rugăciunea personală, contemplaţia fac parte din acest aspect 
fundamental al vieţii noastre evanghelice: relaţia cu Tatăl Preaînalt, 
Preaputernic şi Domn milostiv. A trăi cu pasiune şi în mod autentic acest aspect 
al vieţii noastre franciscane este misiune. De aceea este bine ca fiecare 
fraternitate să se străduiască să aibă o liturgie participată şi comună şi să 
stabilească momente şi locuri de rugăciune pentru ca astfel să devină un anunţ 
profetic de viaţă evanghelică devenind astfel semnul unei comunităţi reunite în 
numele lui Cristos. 

- Dreptate, pace, salvaguardarea creaţiei, ecumenism şi dialog inter-
religios. Afirmarea acestor valori cu viaţa noastră este expresia unui 
discernământ care se naşte, la fel ca şi pentru Francisc, dintr-o lectură 
evanghelică a creaţiei, a lumii şi a istoriei. „Dreptatea franciscană este 
experenţială, trăită înainte de a fi predicată. Spiritul promovează în lume 
construirea unei societăţi drepte în care toţi au dreptul de fii ai aceluiaşi 
Tată24. 

- Interculturalitate. A trăi carisma franciscană înseamnă, în economia istoriei 
şi a Bisericii, afirmarea unei culturi specifice care face din Evanghelie opţiunea 
fundamentală. Actualmente Ordinul nostru prezintă o multiculturalitate care 
cere o reînnoire a vieţii fiecărui frate şi a relaţiilor fraterne. În acest scop este de 
o importanţă vitală cunoaşterea aprofundată a istoriei şi a spiritualităţii 
franciscane-conventuale, la fel cum este fundamentală o fidelitate creativă a 
fraternităţii într-un Spirit unic care animă Ordinul. Fără nici un dubiu acest 
parcurs cere timp până să culegem primele roade, dar cu siguranţă aceasta se va 
întâmpla dacă ne vom lăsa atraşi fără a împinge spre alţii responsabilităţile pe 
care viaţa cotidiană ni le va scoate în faţă. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

23 Cf. Capitolo Generale 2007, „Formare alla Missione” – Elementi per un progetto sessennale 
dell’Ordine. 

24 Ibidem, 198-199. 
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Fraternitatea în misiune 

 
Slujitori şi fraţi ai tuturor 

6. Slujitorul este modelul pe care Isus n-i l-a lăsat pentru a trăi porunca cea 
nouă: să vă iubiţi aşa cum eu v-am iubit (cf. In 13, 34); acesta este exemplul pe care 
suntem chemaţi să-l dăm pentru ca fraternităţile noastre să fie într-adevăr 
evanghelice şi capabile de o misionaritate apostolică. Dar vom realiza toate acestea 
numai dacă vom fi mereu mai mult oameni ai rugăciunii şi „familiari cu Dumnezeu” 
(Ef 2, 19). Strânsa legătură cu Cristos conduce fratele şi fraternitatea la misiune, la a 
fi slujitori, adică: fraţi minori. 

Adevăratul „slujitor” este însuşi Isus care, în strânsă unire cu Tatăl, slujeşte 
tuturor pentru a câştiga pe câţi mai mulţi la această unire. Forţa iubirii sale derivă din 
forţa acestei comuniuni. Acelaşi lucru este valid şi pentru noi, discipolii săi, slujitorii 
săi, „slujitori” şi nimic mai mult; titlul nostru de onoare şi de glorie stă tocmai aici: nu 
vrem să fim şi nu vrem să avem altceva decât ceea ce dragostea lui Dumnezeu a dorit 
pentru noi. 

Ceea ce ni se cere este să aprindem flacăra sfântă, arta slujirii. Este vorba de 
slujirea umanităţii prin propria noastră vocaţie. Cum spune şi sfântul Paul: „Suntem 
slujitorii voştri din dragoste pentru Isus” (2Cor 4, 5) şi împreună „colaboratori ai 
bucuriei voastre” (2Cor 1, 24). 

Fraternitatea şi slujirea sunt astfel cele două coordonate care sintetizează viaţa 
noastră de fraţi minori, „care merg între necredincioşi... supuşi oricărei creaturi 
umane din dragoste pentru Dumnezeu”. 
 
Deci fraternitatea este:  
- Slujire ca solidaritate 
A fi solidari cu voinţa lui Dumnezeu faţă de oameni şi în acelaşi timp cu umanitatea 
în aşa fel încât iubirea Sa să se răspândească în mod liber 
 
- Slujire ca şi capacitate de a păzi frumuseţea din inimi 
Atunci când suntem ofensaţi cum să păstrăm caritatea dacă nu simţim ca şi preţioasă 
inima celuilalt pe care să o păzim, împreună cu a noastră, în frumuseţea sa? Suntem 
tentaţi, în mod instinctiv, să facem apel la drepturile pe care ni le-am câştigat ne-
ţinând cont de drepturile celorlalţi. A dărui iertarea, semn al bunăvoinţei regăsite 
înseamnă a păzi frumuseţea creaturilor. În felul acesta am grijă de frumuseţea mea şi 
de frumuseţea lumii şi o salvez pe aceia a fratelui meu. Suntem păzitori ai fraţilor 
noştri, şi păzitori ai frumuseţii lor înaintea lui Dumnezeu. 
 
-  Slujire ca ocazie de eliberare a demnităţii oamenilor 
„Bucuria împărăţiei” este angajantă şi radicală, ajunge până la rădăcini şi ne hrăneşte 
viaţa. Fraţii au dreptul la bucuria noastră; să cerem harul de a nu ţine bunurile 
noastre ca şi cum acestea ar constitui numai bucuria noastră, pentru că atunci când le 
vom pierde vom pierde şi bucuria noastră; să cerem harul de a nu revendica drepturi, 
pentru că atunci când cineva nu ni le va mai recunoaşte vom rămâne deziluzionaţi. Să 
cerem harul de a nu ne plânge de viaţă şi de a trăi în dragostea Domnului care şi-a dat 
viaţa pentru noi! 
 
 
- Slujire ca victorie asupra iluziilor 
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Există o teamă pe care ne-o asumăm şi care sfârşeşte prin a ne oprima; există însă şi o 
teamă care multiplică bucuria şi „uşurinţa” de a lucra care reînnoieşte energiile şi dă 
impuls vieţii. Este teama de fericiri, care mortifică iluziile noastre şi visele noastre 
spectaculare, dar care reînnoieşte energiile inimii şi multiplică viaţa (cf. Is 40, 27-31). 
 
- Slujire ca şi împărţire a speranţei 
Dacă într-adevăr împărtăşim şi participăm la suferinţa din inimi, ceilalţi pot cu 
adevărat să simtă că sunt primiţi şi iubiţi, îşi vor trăi viaţa lor într-o cu totul altă 
perspectivă, cu o altă vigoare. Este esenţial să se ajungă a se trăi în aşa fel încât alţii, 
prin harul lui Dumnezeu, să simtă primirea şi iubirea, pentru ca lumea să devină mai 
trăitoare, prezenţa lui Dumnezeu în lume să fie mai vizibilă şi consolarea reciprocă 
mai determinantă pentru existenţa fiecăruia dintre noi. Toate acestea devin un adevăr 
împărtăşit atunci când inima se deschide înţelepciunii care vine de sus. 
 

 

O concluzie deschisă... 
 

7. În concluzia acestei Scrisori aş vrea să vă propun trei căi de actualizare pentru 
a face operativ tot ceea ce am meditat până acum împreună, pentru ca aceste lucruri 
să nu rămână străine de experienţa noastră de fiecare zi, dar să fie un loc real de 
verificare concretă a idealurilor şi a alegerii noastre de viaţă. 
1. Câteva întrebări sunt necesare pentru a ne ajuta să înţelegem motivările care 

animă relaţiile noastre fraterne, slujirea şi spiritul misionar: Care sunt semnele 
care să ne arate că ne iubim într-adevăr unii pe alţii? Care sunt semnele că 
suntem dispuşi a sluji? Care sunt semnele că fraternitatea noastră este 
realmente evanghelică şi apostolică? Care sunt semnele că dorinţa de misiune ne 
animă pe noi şi fraternităţile noastre? Care sunt semnele că suntem 
semnificativi pentru lume şi pentru comunităţile creştine în care trăim? 

2. Unele iniţiative. În aria de formare este fundamental să fie sensibilizat fiecare 
frate „cu o sensibilitate misionară fie pentru ministerul local ca şi pentru 
misiunea ad gentes – implantatio ordinis; să se aibă grijă ca formarea să fie „mai 
bine îngrijită şi mai solidă pentru o mărturie şi o misiune mai semnificativă şi 
mai eficace în varietatea bisericilor locale”25. Este bine să avem prezent obligaţia 
prioritară a „vieţii de unire cu Dumnezeu dând în mod deosebit atenţie la ceea ce 
este Lectio Divina, ca valoare formativă franciscană” şi „şi ajungerea la o 
reînnoire a zelului în slujirea misiunii, după exemplul Sfântului Francisc”26. În 
documentul programatic pentru Centenarul Franciscan ne este propusă iniţiativa 
de a celebra un „Capitol al rogojinilor” în fiecare circumscripţie şi Conferinţă 
„pentru a verifica şi a re-proiecta fraternitatea”27. 

3. Un semn care exprimă în această a treia etapă a proiectului celebrativ al 
Centenarului, dorinţa de a regăsi originile noastre pentru a actualiza, în contextul 
contemporan, ceea ce Domnul ne-a revelat în Francisc de Assisi şi ceea ce ne cere 
ca Ordin şi la nivel personal, pentru a fi mărturisitori îndreptăţiţi, slujitori ai 

                                                 
25 Cf. CAPITOLO GENERALE 2007, „Formare alla Missione” – Elementi per un progetto sessenale 

dell’Ordine. 
26 Ibidem. 
27 Cf. ORDINE FRATI MINORI CONVENTUALI, Con Francesco alla sequela di Cristo, oggi – Itinerario per 

vivere in comunione fraterna il centenario delle origini del carisma franciscano (2005-2009), Roma 2005. 

 14



tuturor, fraţi în Isus Cristos: la sfârşitul „Capitolului rogojinilor” să ni se dea 
textul Ammonizioni (Îndrumări), al sfântului Francisc..   

 
 

Închei ajutându-mă de cuvintele pe care însuşi sfântul Francisc le-a oferit 
Ordinului28: 
 
„În numele sfintei Treimi şi al sfintei Unităţi 
al Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Amin! 
Tuturor fraţilor, în faţa cărora mă plec cu mare dragoste,... 
Tuturor miniştrilor şi custozilor, 
Şi preoţilor aceleiaşi fraternităţi, umili în Cristos,  
Şi a tuturor fraţilor simpli şi ascultători, primii şi ultimii, 
Ascultaţi, fii ai Domnului şi fraţii mei, 
Deschideţi urechile la cuvintele mele 
Şi ascultaţi vocea Fiului lui Dumnezeu. 
Observaţi cu toată inima voastră poruncile sale 
Şi împliniţi în mod perfect sfaturile sale. 
Lăudaţi-l pentru că este bun, 
Şi preamăriţi-l în lucrările voastre, 
Pentru că de aceasta v-a trimis în lumea întreagă,  
Pentru ca să daţi mărturie cu glasul său 
Prin cuvinte şi fapte 
Şi să faceţi cunoscut tuturor 
Că nu este nimeni mai puternic decât El. 
Perseveraţi în disciplină şi în sfântă ascultare 
Şi împliniţi cu gând bun toate acele lucruri pe care I le-aţi promis. 
 
 
 

Fr. Marco TASCA, 
Ministru general 

                                                 
28 Lord 1-3, 6-11: FF 214-216. 
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