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De Regula Sfântului Francisc, ca de altfel de oricare altă Regulă, ne putem apropia 

în diferite moduri şi ea poate fi prezentată din mai multe perspective: istorică, doctrinară, 

teologică, spirituală, etc, care mai de care mai interesantă sau, de ce nu, mai plictisitoare, în 

funcţie de sensibilitatea şi interesul fiecăruia. Cu dorinţa de a evita – pe cât posibil - acest 

risc m-am gândit să ne îndreptăm atenţia asupra Regulii noastre pentru a o percepe, pur şi 

simplu, ca pe o formă de viaţă. De fapt, astfel a conceput-o sfântul Francisc, iar intenţia sa 

a fost foarte clară încă de la bun-început, ea reliefându-se cu foarte mare claritate încă din 

primul verset, unde se menţionează: „Regula şi viaţa fraţilor minori aceasta este, adică a 

păstra sfânta Evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos…”1.  

Aşadar, rolul fraţilor, în intenţia lui Francisc, este acela de a fi păstrătorii sfintei 

Evanghelii, bineînţeles nu în biblioteci sau locuri special amenajate, ci întrupând-o în fiinţa 

lor. Francisc e conştient de valoarea şi importanţa cuvântului lui Dumnezeu şi e absolut 

convins că viaţa sălăşluieşte numai în acest cuvânt; dacă ar fi să facem referinţă la anumite 

categorii filozofice, poate mai puţin cunoscute lui, şi anume la file-morfism, am putea 

spune că „sfânta Evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos” constituie materia în timp ce 

Regula concepută de Francisc îi modelează forma. Aşadar, Regula nu este viaţa, căci numai 

cuvântul lui Dumnezeu e viaţă, dar ea e una dintre formele prin care se exprimă viaţa. 

Cred că una dintre problemele noastre actuale, referitor la Regulă, e generată şi de 

faptul că ceea ce iniţial era perceput drept formă de viaţă, astăzi nu se bucură de aceeaşi 

atenţie din partea noastră. Dacă, de exemplu, în urmă doar cu câteva decenii fraţii mai erau 

încă obişnuiţi să înveţe textul Regulii pe de rost, astăzi, acelaşi text, abia mai e răsfoit 

vreodată. Cred că noi, fraţii, ca de altfel şi laicii, avem aspiraţiile noastre interioare ce 

vizează viaţa noastră; ele s-ar putea rezuma la trei exigenţe şi o teamă: 

                                                 
1 Rb I 1: FF 75. 
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- prima e nevoia de a da sens vieţii; se observă uneori cum anumite acţiuni 

nu sunt altceva decât consecinţa unei obligaţii, ca şi cum n-ar avea un scop 

bine definit; în mod abstract cunoaştem foarte bine acest scop însă, la nivel 

experienţial, parcă nu reuşim să trăim mereu astfel. În lumea de afară, se 

observă cu stupoare că pierderea sensului vieţii este foarte accentuată; 

- a doua e nevoia de a interioriza viaţa, adică de a nu trăi în mod 

superficial, ci de a gusta şi de a savura din interior ceea ce facem; 

- a treia e nevoia de comuniune. 

Dificultatea de a da sens vieţii noastre de fraţi şi necesitatea de a o interioriza sunt 

strâns legate de dorinţa de a nu ne simţi singuri, izolaţi. Aceste trei exigenţe îşi fac auzit 

glasul, dar nu de fiecare dată li se acordă atenţia cuvenită; acestora se mai adaugă şi teama, 

foarte evidentă la unii, că viaţa de frate ar fi în detrimentul calităţilor umane, că mă expun 

riscului de a pierde ceva din umanitatea mea dacă mă angajez cu seriozitate în trăirea 

dimensiunii spirituale.  

Dacă nu luăm în consideraţie aceste exigenţe, nu cred că ne putem da seama de 

validitatea unei Reguli, căci ea are menirea de a da formă vieţii, întocmai unui recipient, 

unui vas care dă formă conţinutului aşezat în el. Dacă „recipientul” căruia am încredinţat 

viaţa noastră, adică Regula, nu răspunde exigenţelor noastre şi nu rezolvă problema acestei 

temeri, atunci ea nu e în măsură să păstreze viaţa, nu ne formează iar noi, pierzând 

vitalitatea noastră, începem să ne stingem, transformându-ne uşor, uşor în umbre (cadavre; 

iar cadavrele, o ştim prea bine cu toţii, sunt respingătoare). Această vitalitate se verifică 

adesea doar la nivel de idei, lipsind însă energia necesară transpunerii în realitate. 

Dacă noi ne aflăm împreună şi împărtăşim acelaşi stil de viaţă, se datorează şi 

faptului că ne simţim legaţi de acest text al Regulii ca de ceva ce ne conferă o identitate, şi 

anume aceea de fraţi. Totuşi, în realitate, noi nu ne raportăm doar la un simplu text ce dă 

formă vieţii noastre căci Regula depinde astăzi şi de medierea Capitulului General, 

Provincial şi cel Conventual ca şi de variatele slujiri ale fraţilor prin care textul Regulii 

devine realitate trăită, realitate vizibilă şi palpabilă. Aşadar, pare interesant faptul că noi ne 

încredinţăm unui text ce are valoare numai în măsura în care eu îl transpun în realitate 

într-un mod viabil şi inteligibil, altfel se reduce la un simplu regulament de bună-
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conveţuire şi de stabilire a atribuţiunilor, ceea ce ar fi prea puţin (de aşa ceva dispune orice 

instituţie).  

A ne da seama de forţa formativă a Regulii înseamnă a conştientiza 

responsabilitatea ce o avem faţă de noi înşine şi faţă de fraţii noştri, căci în ziua în care am 

intrat în Ordin şi am profesat, ne-am angajat să păstrăm, să avem grijă împreună de ceea ce 

dă formă vieţii noastre. Iar raţiunea de a exista a Regulii e de a-l întâlni pe Cristos 

împreună, de a deveni contemporani cu El; cred că numai astfel se explică entuziasmul cu 

care am îmbrăţişat-o. Pe atunci, totul ni se părea ca fiind foarte uşor, însă cu trecerea 

timpului unele lucruri s-au mai schimbat; ne-am dat seama că nu doar păstrarea 

Evangheliei, dar chiar şi trăirea voturilor presupune o muncă neîntreruptă, ce poate duce 

chiar şi la descurajare, dacă nu suntem atenţi. Pentru evitarea acestui risc, cred c-ar trebui să 

acordăm o mai mare atenţie insistenţelor lui Francisc de a împărtăşi viaţa celor săraci; ori, 

ştim prea bine, că asta înseamnă a împărtăşi înainte de toate efortul depus de această 

categorie de persoane pentru a putea supravieţui. Iar viaţa spirituală – după cum ne învaţă şi 

Părinţii deşertului - presupune efort, trudă, osteneală: „Nu progresăm pentru că nu ne 

cunoaştem limitele; nu perseverăm în ceea ce ne-am angajat, dar vrem să devenim virtuoşi 

fără a depune vreun efort”. Adică, am vrea să ne bucurăm de roade imediat, fără osteneala 

de a fi arat, semănat, irigat şi de a fi adunat recolta.  

Faptul că avem cea mai bună intenţie, că facem binele şi că am profesat, credem că 

ar trebui să ne scutească de torturile mintale şi de descurajare; totuşi, cum de ne simţim 

uneori atât de abătuţi? Ei bine, pe lângă această formă de viaţă, ce ne-a fost transmisă de 

Francisc, mai există ceva ce nu prea reuşim să acceptăm. Noi, cei de astăzi, suntem 

obişnuiţi să punem în act un text numai după ce l-am înţeles; deci întâi îl citesc apoi, dacă l-

am înţeles, îl pun în practică; aceeaşi metodă se pare că o folosim şi când e vorba de 

Regulă: citesc, înţeleg şi apoi încerc să pun în practică. Înţelepciunea spirituală a celor din 

vechime avea o altă ordine: citesc, pun în practică, apoi înţeleg. Aşadar când Francisc 

spune fraţilor: „Puneţi încrederea în Domnul şi el îţi va veni în ajutor” (Ps 55,23) eu, chiar 

dacă am înţeles cuvintele Psalmului, până când nu-mi pun încrederea în Domnul nu voi 

experimenta ajutorul său. Sau: „Învăţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi 

găsi mângâiere”, până ce nu devin blând şi smerit nu experimentez uşurarea promisă - în 

acest sens, experienţele lui Francisc sunt mai mult decât elocvente: de exemplu, ştim că 
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trăirea radicală a Evangheliei l-a determinat să renunţe chiar şi la haina pe care o purta, iar 

prin acceptarea mantiei oferită de episcop a experimentat bunătatea lui Dumnezeu, care 

îmbracă crinii câmpului mult mai frumos decât se îmbrăca Solomon (cf. Mt 6,28s.u.). 

Pentru Francisc, această umilinţă extremă a însemnat îndeosebi libertate pentru a putea 

sluji, a însemnat încredere totală în Dumnezeu care nu se îngrijeşte doar de florile 

câmpului, dar şi de fiii săi -;  aşadar, cele scrise în Regulă pot fi înţelese numai după ce sunt 

trăite şi nu înainte. Asta ne îndreptăţeşte să afirmăm că forţa dătătoare de viaţă a Regulii e 

consecinţa practicării şi nu doar a înţelegerii ei. De exemplu, fraze ca: „fraţii să nu se 

certe, să nu se contrazică şi să nu-i judece pe alţii”2, sau altele asemănătoare, de care uităm 

cu atâta uşurinţă, nu-s doar simple norme ce urmăresc buna-conveţuire şi menţinerea păcii 

între fraţi, ci sunt indicatoare menite să arate direcţia de mers pentru ca inima să fie bine-

dispusă şi să poată percepe apropierea Împărăţiei lui Dumnezeu. Tocmai datorită acestui 

fapt Regula este o formă de viaţă, pentru că are grijă de vitalitatea noastră, ca ea să nu se 

stingă.  

Cuvintele Sfintei Scripturi ce se regăsesc în Regulă poartă cu sine acea înţelepciune 

ce ne determină să renunţăm la pretenţiile noastre, să evităm interminabilele justificări, şi 

asta nu neapărat pentru că trebuie să fim virtuoşi, ci, pur şi simplu, pentru a putea savura 

gustul plăcut al fraternităţii, pentru a putea experimenta prezenţa lui Cristos în mijlocul 

nostru. Orice Regulă urmăreşte acest scop, indiferent că e vorba de cea a lui Pahomie, 

Vasile cel Mare, Augustin sau Benedict; ea nu e un cod al bunelor maniere, ci un mod 

concret de a trăi Sfânta Scriptură. Ştim că Francisc obişnuia să spună adesea că „Regula e 

esenţa Evangheliei”3. Aşa cum scopul oricărui cuvânt ce iese din gura Domnului este acela 

de a da viaţă şi de a produce roade, Regula are menirea de a păstra, de a avea grijă de 

această viaţă. Întrucât noi suntem atât de fragili, Regulile din întreaga tradiţie a vieţii 

religioase au acest rol: de a păstra viaţa, de a stabili limite clare între care viaţa să poată 

înflori şi să se poată dezvolta. Aşadar, eu nu trebuie să o inventez. Intrând într-o fraternitate 

ce are o formă de viaţă mă scuteşte de a face pe Robinson Croswee, nu trebuie să descopăr 

apa caldă; eu intru în contact cu acea înţelepciune care mă precede şi pe care trebuie s-o 

                                                 
2 Rb III 10: FF 85. 
3 2Cel 208: FF 797; CompAssis 46: FF 1567/24.  
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asimilez în mod continuu, confruntând-o şi cu ceilalţi pentru a vedea în ce măsură ea îmi 

hrăneşte viaţa, şi să o transmit celor ce vin după mine.  

Acesta e singurul motiv pentru care în istoria Bisericii nu găsim nicio Regulă care 

să fi fost scrisă înainte de a fi fost mai întâi trăită. La început nu au existat norme, însă 

modul concret în care trăia Francisc cu fraţii săi a devenit obişnuinţă, un stil de viaţă ce a 

fost scris ulterior în forma actuală. După ce Regula a fost aprobată, se ştie că Francisc ar fi 

vrut să mai adauge ceva (La Dumnezeu nu există preferinţe, iar Duhul Sfânt, ministrul 

general al Ordinului, se coboară fără deosebire asupra celui sărac şi asupra celui simplu) 

însă i s-a spus că nu se mai poate, întrucât ea fusese deja aprobată4. Astăzi, acest rol îl au 

Constituţiile şi Statutele.  

Această formă de viaţă nu începe cu mine, ea mă precede şi în acelaşi timp mă 

însoţeşte dându-mi sensul de apartenenţă la această familie. Chiar dacă modul în care trăiau 

fraţii la începutul secolului trecut nu coincide întocmai cu cel pe care îl trăim noi astăzi, 

totuşi existenţa codului genetic, ce permite identificarea continuităţii, este vizibilă. Mă 

regăsesc în acel mod al lor, chiar dacă mă simt atras de acesta de astăzi. Am intrat în 

această familie pentru că vreau să trăiesc această formă de viaţă, deşi motivele, pentru care 

majoritatea dintre noi rămânem în Ordin, profesând Regula, nu coincid cu acelea ce au 

determinat intrarea noastră; întocmai ca şi în viaţa de familie: nimeni nu rămâne căsătorit 

numai pentru simplu fapt că a cerut mâna cuiva. Aşadar, am putea spune că Regula s-a 

născut şi trăieşte din experienţa de credinţă a generaţiilor ce o transmit mai departe; ea a 

plămădit viaţa celor ce m-au precedat şi va continua să o formeze şi pe a acelora ce vor veni 

după mine, chiar dacă, pentru unii, ea asumă şi caracteristicile unui zid protector.  

Francisc detesta să facă referinţe la texte cu conţinut abstract, nici nu-i plăcea să 

poruncească, însă, pentru el, devenise aproape o obsesie preocuparea de a fi exemplu. Am 

putea spune că el a preluat înţelepciunea călugărilor din pustiu de a fi model pentru ceilalţi 

şi nu un legislator. Noi nu avem, poate, aspiraţii atât de nobile şi înalte, însă trebuie să 

recuperăm cel puţin acel sens de responsabilitate ce ne revine. D.p.d.v. istoric - dacă ar fi să 

facem referinţă la visul faraonului (cf. Gen 41,3) - am putea spune că ne apropiem de epoca 

                                                 
4 2Cel 208: FF 779. 
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vacilor slabe5. Ce formă vreau să dau vieţii mele pentru ca ea să fie într-adevăr purtătoare 

de vitalitate pentru mine şi pentru cei din jur? Viaţa harului şi adevărul emanat de Cristos se 

regăsesc în forma de viaţă pe care o trăiesc? Persoana care vine în conventul în care trăiesc, 

ce găseşte? Cristos nu a spus „am venit ca ei să aibă siguranţă şi să o aibă din belşug”; unii 

ar da orice pentru a se simţi în siguranţă atât în viaţa aceasta cât şi în cea viitoare, dar noi 

nu le putem avea pe amândouă, ci numai una, ori siguranţă ori viaţă. Şi dacă vrem într-

adevăr să avem viaţă, în mod inevitabil, trebuie să riscăm. Şi cum am putea să o facem 

astăzi? Desigur, îngrijindu-ne cele trei exigenţe şi depăşind teama de care am amintit la 

început. Cu cât devenim mai atenţi cu exigenţele noastre umane şi ale confraţilor noştri, cu 

atât mai mult ne predispunem inima să primească forţa acestei forme de viaţă.  

Semnul cel mai evident îl vom avea odată cu experimentarea realizării 

promisiunilor lui Cristos: „Acestea vi le-am spus pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar 

bucuria voastră să fie deplină” (In 15,11). E imposibil să nu se observe că mă simt bine în 

convent, că îmi place să-i întâlnesc pe fraţi şi să comunic cu ei. „Cu voi sunt în toate zilele 

până la sfârşitul timpurilor” vrea să însemne că, în contextul în care mă găsesc şi cu fraţii 

cu care trăiesc, pot simţi prezenţa lui Cristos. Şi dacă percep prezenţa lui Cristos acolo unde 

sunt şi cu cei care sunt, atunci forma vieţii mele e protejată căci, precum spune Francisc, 

„ceea ce fraţii trebuie să dorească mai presus de orice e să aibă Duhul Domnului şi lucrarea 

sa sfântă”6. Regula nu urmăreşte altceva decât să ofere Duhului Sfânt spaţiu în noi şi să ne 

facă să acţionăm conform voinţei lui Dumnezeu, care corespunde celor mai profunde 

aspiraţii ale inimii noastre. De fapt, când Francisc îi îndeamnă pe fraţi „să fie veseli în 

Domnul….”7 dă tonul modului în care ei trebuie să trăiască. 

Astăzi trăim într-o perioadă caracterizată de nesiguranţa zilei de mâine, bombardaţi 

neîncetat de ştiri tragice; lumea e preocupată şi uneori chiar înspăimântată; chiar şi noi 

suntem adesea iritaţi. A păstra Regula, care dă formă vieţii noastre, şi a fi apăraţi de ea 

înseamnă a avea grijă de acest izvor interior al bucuriei: „fiţi veseli în Domnul…”.  

Fericitul Raimondo Lullo, terţiar franciscan (1232-1316), spunea: „Doamne, din 

moment ce ai pus atâta bucurie în inima mea, răspândeşte-o, te rog în tot trupul meu, astfel 

                                                 
5 Scăderea numărului vocaţiilor este evidentă. 
6 Rb VIII 8: FF 104.  
7 Rnb VII 16: FF 27; 2Cel 128: FF  . 
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încât chipul meu, ochii miei, gura mea şi toate mădularele mele să poată simţi această 

bucurie. Dumnezeule Preaînalt, când mă gândesc la viaţa veşnică, când o contemplu, sunt 

cuprins de nespusă bucurie. Marea nu are atâta apă câtă bucurie există în mine”. 

Aşadar, nu are sens să promitem că vom păstra o Regulă, care ni se pare a fi un 

chin, un obstacol în calea realizării noastre, căci în cele din urmă nu e vorba de ascultarea 

de provincial şi nici de guardian, ci de a asculta de viaţă, întocmai cum se întâmplă în 

familie între soţ, soţie, copii; e vorba de o ascultare şi de o susţinere reciprocă; iar această 

ascultare nu-şi găseşte rostul, dacă nu generează bucurie. Şi cine ar putea îmbrăţişa un stil 

de viaţă ce nu-i dă satisfacţie? Avem o obligaţie, înainte de toate, faţă de noi înşine: să 

îmbrăţişăm acea formă de viaţă ce este în măsură să ne facă fericiţi, căci Domnul a venit 

pentru ca noi să avem viaţă, şi să o avem din belşug (cf. In 10,11), şi nicidecum pentru a 

face din noi agenţi publicitari ai pompelor funebre, cum din păcate, uneori, se mai întâmplă 

(asta se verifică când se critică fără motiv, când se bârfeşte …etc.).  

Dispunem de o încărcătură imensă de umanitate ce poate da sens vieţii şi e în 

măsură să creeze comuniune, şi aceasta se emană prin orice por al lui Francisc, din viaţa şi 

din Regula sa, dar dacă noi nu o însuşim, sau o percepem doar ca pe un element colateral, 

atunci nu avem nici pe departe Duhul Domnului, care e un Duh de pace şi de bucurie; însă, 

aşa cum spuneam la început, asta necesită muncă, ce bineînţeles aduce cu sine trudă şi 

oboseală, dar şi satisfacţii. 


