
Fratele Franciscan 
în slujba Cuvântului și a aproapelui

Noi care avem ca regulă de viață Evanghelia, ne putem 
întreba: mai este astăzi Evanghelia centru preocupărilor noastre? 
Este lumină pentru pașii noștri? Cum concretizez în viața mea 
trăirea Evangheliei, care mai apoi se traduce în iubirea și slujirea 
aproapelui? Să nu riscăm să dăm răspunsuri la întrebări care nu 
se pun…

1. Slujirea Cuvântului

“Atrag atenția  și îi îndemn pe frați ca, în predica lor, cuvintele 
să fie ponderate și curate, spre folosul și edificarea poporului, 
vorbind despre vicii și virtuți, pedeapsă și slavă în puține cuvinte, 
deoarece Domnul a ținut cuvântări scurte pe pământ” (RegB, IX).

Francisc trăia din plin virtutea simplității cea care îl ajuta să 
poată pătrunde în profunzimea lucrurilor, să țintească esențialul. 
Cine este modelul pentru Francisc? E Domnul, el este punctul 
de referință, spre el trebuie să privim, de la el trebuie să învățăm, 
pe el trebuie să îl urmăm: deoarece Domnul a ținut cuvântări 
scurte pe pământ.

Cuvintele să fie ponderate și curate: importante nu sunt 
cuvintele, dar Cuvântul, atenția nu trebuie focalizată pe ceea 
ce noi spunem, dar dacă ceea ce noi spunem ajută, să poarte 
la Cuvântul-Cristos, să-i ajute pe cei ce ne ascultă să-l cunoască 
mai bine pe Cristos, să-l iubească mai mult.

Spre folosul și edificarea poporului: să nu ne predicăm pe noi 
înșine. Motivația trebuie să fie întotdeauna binele și mântuirea 
celuilalt, a tuturor.

Vorbind despre vicii și virtuți: despre ceea ce ne ține departe 
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sau aproape de Domnul, despre viața concretă, despre alegerile 
noastre, despre alegerea binelui sau a răului, despre consecințe, nu 
pentru a critica, dar pentru a indica calea. Calea care ne conduce 
la realizarea noastră deplină este aceea care ne apropie de 
Dumnezeu.

Pedeapsă și slavă: este consecința alegerilor noastre, a alege să 
fim cu Domnul, sau fără el, nimeni nu ne pedepsește, noi siguri ne 
autopedepsim alegând nefericirea noastră atunci când alegem să 
trăim departe de Dumnezeu.

În puține cuvinte: este Duhul care atinge inima omului.

2. Ascultarea Cuvântului și trăirea lui în slujirea aproapelui

Înainte de a proclama Cuvântul, acesta trebuie ascultat, 
interiorizat, asumat și mai apoi proclamat. 

•	 Într-un	prim	moment,	Francisc	ascultă	Cuvântul:	”Mergi	și	
repară Biserica mea!” Ascultă Cuvântul și îl pune în practică: se 
apucă de reparat bisericile de piatră. Dar se pare că aceasta nu 
răspunde exigențelor interioare. Începe să interiorizeze Cuvântul…

•	 Ascultă	din	nou	Cuvântul	evangheliei	care	descrie	trimiterea	
ucenicilor de către Isus. Interiorizează Cuvântul, îl înțelege: ”Aceasta 
vreau, aceasta cer, aceasta îmi doresc să fac din toată inima!”

•	 Asumă	Cuvântul:	își	schimbă	viața,	se	lasă	plămădit,	
transformat de Cuvânt; se recunoaște ”minor” și se dedică slujirii 
leproșilor

•	 Proclamă	Cuvântul:	predică	evanghelia	și	vestește	Pacea!

3. Francisc: Evanghelia făcută viață

“Pe când se afla încă în lume și ducea o viață obișnuită, el 
se ocupa de cei săraci, îi ajuta cu generozitate în nevoile lor și 
îi compătimea pe toți cei necăjiți. Odată, după ce, împotriva 
obișnuinței sale de a fi foarte politicos, a respins un sărac care 
cerea pomană, simțind părere de rău, începu de îndată să se 
gândească în sine și spuse că era o mare și rușinoasă lașitate să nu 
asculte cererile făcute în numelu unui Rege  atât de mare. Atunci 
a luat hotărârea să nu mai refuze pe nimeni și , pe cât îi stă în 
putință, orice lucru i-ar fi cerut în numele lui Dumnezeu. Și a rămas 
fidel acestei propuneri, dăruindu-se cu totul pe sine însuși, punând 
în practică sfatul evanghelic înainte de a-l fi predicat”.

4. Provocările papei Francisc
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Pentru a actualiza acest discurs ne folosim de Discursul papei 
Francisc la încheierea Capitolului General de anul acesta în care le 
vorbește fraților de misiunea lor de evanghelizare în cinci puncte: 

a. Pastorația mărturiei: este un mod de a trăi: “Predicați 
Evanghelia, dacă este necesar și cu cuvintele!”. Exemplul este prima 
formă a mărturiei. Viața franciscană în toate manifestările sale 
naște din ascultarea sfintei evanghelii după cum ne arată Sântul 
Părinte Francisc când, după ce a ascultat Cuvântul Evangheliei 
exclamă: ”Aceasta vreau, aceasta cer, aceasta îmi doresc să fac din 
toată inima!”. Frații sunt chemați să evanghelizeze cu viața, o viață 
de rugăciune, de sărăcie, caracterizată de sobrietate, bucurie și 
fraternitate; și să evite riscul autosuficienți; să nu se slăvească pe ei 
înșiși după eventualele succese ale activității lor.

b. Fraternitatea: un mod de a trăi și a participa activ și 
responsabil la viața fraternității. Mișcați de Duhul Sfânt, frații 
acționează în spiritul conventualității în toate activitățile, dar mai 
ales în misiunea de a evangheliza, a prezenta în mod simplu și cu 
bucurie Vestea cea Bună. 

c. Minoritatea: se identifică cu sărăcia, mai ales în stilul de viață și 
în preferința pentru cei săraci și marginalizați. Este o alegere dificilă 
care se opune logicii societății actuale. Sfântul Francisc invita frații 
să fie atenți în lucrarea de evanghelizare și la binele persoanelor la 
care sunt trimiși. Misiunea de evanghelizare desfășurată de către 
frați să exprime valorile fraternității și minorității proprii carismei 
franciscane-conventuale, ce devin un semn profetic pentru lumea 
de astăzi. Trebuie să fim profeții timpului în care trăim. Părintele 
Mauro Gambetti spunea la întâlnirea parohilor de la Assisi din 
acest an că Biserica se află într-o fază de regăndire a modului de a 
prezenta evanghelia omului de astăzi. A subliniat necesitatea de 
a gândi împreună provocările Bisericii şi să nu uităm că, astăzi, ca 
odinioară Francisc, suntem şi noi chemaţi să iluminăm Biserica, să 
fim noi cei care propunem o cale. Cum să facem pentru a menţine 
evanghelia în structura personalităţii de astăzi, în lumea relaţiilor 
care este într-o provocare continuă din partea mijloacelor de 
comunicare? Se poate propune o variantă de evanghelizare diferită 
de schema tradiţională bazată pe sacramente? Acestea au fost 
întrebările Președintelui FIMP pentru cei care sunt în prima linie, 
parohii, care trebuie să aprindă focul, să îşi imagineze un model nou 
de parohie şi de pastoraţie!

d.  Reconcilierea: este vizibilă intr-o comunitate în armonie, 
care devine locul unde se experimentează iubirea. Reconcilierea 
exprimată în convent trebuie să fie și cartea de vizită a fratelui care 
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iese în afara conventului: “Sfătuiesc însă, atrag atenția și îi îndemn 
pe frații mei, în Domnul Isus Cristos, ca, mergând prin lume, să nu 
se certe, să nu se contrazică în cuvinte, nici să nu-i judece pe alții, 
dar să fie blânzi, pașnici și modești, supuși și umili, vorbind frumos 
cu toți, precum se cuvine… În orice casă vor intra să zică mai întâi: 
Pace acestei case! Și după Sfânta Evanghelie, le este permis să 
mănânce din toate bucatele ce li se pun înainte” (RegB, III).

e. Formarea: în vederea unei evanghelizări calificate. Pentru ca 
acțiunea evanghelizatoare a fraților să dea rod, frații sunt chemați 
să se pregătească fie personal, fie comunitar, prin intermediul 
studiului, rugăciunii și a meditației.

5. Maria: model de ascultare a Cuvântului și de slujire a 
aproapelui

a. Maria ascultă cuvintele Îngerului
b. Caută să înțeleagă: “Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu 

cunosc bărbat?”
c. Alege să se abandoneze în Planului lui Dumnezeu: “Fie mie 

după cuvântul tău!”
d. Se pune în mișcare și merge la verișoara ei Elisabeta
e. Împărtășește o Veste Bună
f. Slujește

A sluji Cuvântul, înseamnă a-l sluji pe aproapele; a fi o Veste Bună 
pentru el!

  
Pace și bine!

      

Fr. Irimia-Romică Pal
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