
KAMARÁS MIHÁLY

"MENJ ÉS ÉpíTSD FÖL HÁZAMAT!..."

Élete, magatartása az Isten által teremtett és a Krisztus által megváltott világ szere
tetéből fakadt. Ezért is írta be magát e Szent élete olyan különleges módon lsten
országának történelmébe, hogy ez a kapcsolat 800 év után éppen olyan idöszerű és
éppen olyan meggyőző erejű, mint volt a XII. és a XIII. században.

(II. János Pál pápa heszédéhől Assisi Szent Ferenc ünnepén)

A századok folyamán legbuzgóbb fiai énekekkel, fohászokkal; himnuszokkal dicsőítették Szent
Ferencet, akit az Isten is megdicsőített és akit Krisztus szent sebeivel tüntetett ki. A klasszikus
zsolozsma mintájára szerkesztett antifónák, olvasmányok életének jellegzetes eseményeit, maga
tartását állítják elénk.

Ferencet, aki "nem imádkozott, hanem maga volt az imádság:", nem lehet méltóképpen meg
közelíteni, mint éppen a zsolozsma alapján való szemléléssel.'

Ferenc katolikus és teljességgel apostoli férfiú. A római katolikus egyház hitét hirdette, minden
teremtményt áhitatos kegyelettel és tisztelettel illette (az élő és élettelen teremtményeket egy
aránt). De tiszteletének fő tárgyát az emberek két csoportja képezte: a papok és a hetegek.

Végrendeletében írja: .Egyházirendjükre való tekintettel olyan határtalan bizalmat adott ne
kem az Úr és ad szüntelenül papjai iránt, kik a római szentegyház szabályai szerint élnek, hogy
még ha üldöznének, akkor is hozzájuk menekülnék. Ha akkora bölcsességgel rendelkeznék is,
mint Salamon, és szegényes papokkal találkoznék a világban, akaratuk ellenére semmiképpen
sem akarnék plébániájuk területén prédikálni. Mert úgy akarom tisztelni, szeretni és becsülni
őket és a többieket, mint uraimat. Nem akarom észrevenni rajtuk a bűnt, mivel lsten magasság
beli Fiából testi szemeimmel itt a földön semmi mást nem látok, mint szentséges Testét és szent
séges Vérét; ezt pedig ők érintik kezeikkel és másoknak is ők szolgáltatják ki."?

Ferenc szándéka az volt, hogy az evangélium örömhírét úgy hirdesse, amint azt Jézus meg
hagyta apostolainak, amikor szétküldte őket. Ő és első társai nem voltak papok, és így egyházi
engedélyre volt szükségük ahhoz, hogy prédikálhassanak. Ezért "testvéreivel Rómába ment (rni
után egyszerűen, néhány életszabályt szerkesztett evangéliumi idézetekkel) azzal az égő vággyal,
hogy ott III. Ince pápa jóváhagyását elnyerje".'

"Éppen Rómábat találta Assisi püspökét, Guidót, aki mindig figyelmet, tiszteletet és szeréte
tet tanúsított Ferenc és társai iránt. Fogadta őket, de nem tudván, miért jöttek, zokon vette
- graviter tulit (ha Celano olyan emberről, mint Guido püspök azt írja: graviter tulit, azt szaba
don úgy is fordíthatj uk : zokon vette, vagy dührohamot kapott - K. M.). De amikor megtudta,
mi járatban vannak, és előadta neki tervét, ő maga ajánlotta föl segítségét örvendezve az Úr
ban -, és közvetítését a kúria tekintélyes főpapjánál. János Pál kardinálisnál ... "5 Ez a bíboros a
híres Colonnák családjához tartozott, és a Szent Pál bazilika melletti bencés kolostorba lépett.
A bencés rend épp ebben a korban állt virágzása tetőfokán, és közvetlenül hanyatlása előtt. Év
századok óta kipróbált Regula szerint élt, és olyan egyéniségeket adott a világnak, akik az egy
ház legkulturálatlanabb korszakaiban Mönte Cassinóból az evangélium fényét és a tudományt
terjesztették Itália földjén. A XIII. században is örökségek, adományok özönlöttek mindenfelől

a kolostorokhoz, melyek már szolgákkal és katonákkal fölszerelt várak hoz hasonlítottak.
Nem kétséges, hogya szerzetesek sokat tettek a kultúráért. Mocsarakat csapoltak le (többek

között Assisi vidékét is ők tették termőfölddé), árvaházakat és kórházakat építettek. Közben
azonban nem vették észre, hogya városokban magasabb kultúrélet fejlődött ki, és az egyetemek
kezdték átvenni a szerzetesek civilizációt teremtő és terjesztő befolyását. A vallási élet új szelle-
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miséget igényelt volna. Ez azonban nem alakulhatott ki a várostól távol fekvő kolostorokban,
ahol a szerzeteseknek aligha lehetett fogalmuk a humanizmus és a reneszánsz felé haladó
világról."

Ebben az összefüggésben jelentős, hogy az olyan egyszerű ember, mint Ferenc, makacsul vo
nakodott János Pál akaratát megvalósítani, "aki rá akarta venni, hogy csatlakozzék a már meg
lévő kolostorokhoz, vagy remeteként éljen. " De végül is Ferenc alázatosan meggyőzte, nem
vetve meg azt, amit a főpap proponált, de állhatatosan valIva meggyőződését, és a kardinális
megígérte, hogy előterjeszti kérését a pápa úrnak."

Szent Bonaventura így írja le a találkozást: "A pápa elé vezetve Ferenc előadja kívánságát, és
kéri alázatosan Regulája és életmódjuk számára a jóváhagyást. Krisztus helyettese, aki akkor
III. Ince volt, kiváló bölcsességű férfiú, csodálva ennek az embernek egyszerűségétés világos lá
tását, állhatatosságát és rajongó szeretetét, mellyel tervét előadta, készségesnek mutatkozott ar
ra, hogy beleegyezzék. Mégis csupán ideiglenes választ adott Isten Szegénykéjének, mert több
kardinális úgy vélte, hogy ez újdonság és felülmúlja az emberi képességeket. De János Pál püs
pök ... Isten lelkétől indíttatva így szólt a pápához és testvéreihez : - Ha mi ennek a szegénynek
a tervét mint újdonságot vagy túl merész vállalkozást elutasítjuk, amikor azt kéri csupán, hogy
az evangélium szerint élhessen, akkor annak a veszélynek tesszük ki magunkat, hogy megcsúfol
juk és meghazudtoljuk Krisztust, aki az evangélium szerzője.

Szent Péter utóda ekkor odafordult Krisztus Szegénykéjéhez : »Fiam, imádkozz, hogy Krisz
tus adja tudtomra, mit kell tennem, mi a terve veletek. Ha pedig jobban tájékozódtam, nagyobb
biztonsággal engedélyezhetem, amit nemes lelked klván.«?

A Mindenható szolgája imádságba merült, és a pápa megkapta a szükséges lelkületet: meg
adta Ferencnek, amit kért. Feladatta neki és laikus társainak a tonzúrát, és ezzel Isten igéjének
hirdetési jogát is.

Ez az Ur 1209. esztendejében történt. 1216-ban, perugiai tartózkodása alatt meghalt Ince pá
pa. Két nappal később megválasztották III. Honoriuszt. Ferenc találkozott az új pápával is, va
lamint Hugolin ostiai bíborossal, aki a rend protektora lett. Az időközben nagy számmal meg
növekedett rendnek végleges rendszabályra volt szüksége. Ferenc, aki mindig a Lélek sugallata
szerint, s indítására cselekedett, megírta a végleges Szabályzatot, és azt 1223. november 29-én
III. Honoríuszjóvá is hagyta. Ez a mai napig is érvényes rendszabály, melyre Ferenc követői éle
tüket teszik, hogy a rendalapító példájára Krisztust kövessék.

Hugolin bíborosnak nagy szerepe lesz még Ferenc történetében. Főképpen a klarisszák tör
vényhozásában, rendszabályának megszerkesztésében. Ő avatta szentté Ferencet halála után két
évvel, 1228. július lő-án, "a csodákkal tündöklő és híres Francescót", miután egy évvel koráb
ban őt választották pápává, és IX. Gergely néven uralkodott, követve III. Honoriuszt.

Pietro Bernardone assisi posztókereskedőnek éppen akkor született meg az első fia - 118l végén,
vagy 1182 elején -, amikor az apa franciaországi üzleti útján járt. Kereszteléskor a gyermek a
Giovanni (János) nevet kapta, Az apa hazaérkezve, örömében és a franciák iránti szimpátiájá
ban a Francesco (franciácska) nevet adta fiának. Ezzel a névvel ismerték meg társai, kortársai és
az egyház is, majd ezzel a névvel vonult be a történelembe.

Gazdag szülők fiaként magáévá tette atyja elképzelését: a társadalmi ranglétrán egy fokká!
magasabbra kell jutnia, lovaggá kell lennie. Az egyházi iskolában a San Giorgio székesegyház
papjai vezették a latin, a Szentírás és egyéb szükséges ismeretekbe. Anyja, Pica asszony, aki a
Provánszból származott, megismertette a lovagmondákkal, regékkel és dal okkal.. melyeket
Francesco egész életén át mesélt és énekelt. Artur király lovagjainak eszméje hajtotta és lelkesí
tette őt is, társait is. A középkori városállamok versengései, csatározásai magukkal ragadták
őket.

1202 novemberében Assisi és a szomszédos Perugia közötti csatában Francesco társaival
együtt fogságba került. Betegsége miatt hamarosan kiszabadult (1203), de betegsége hosszan tar
tott. 1205 tavaszán a pápai seregeket vezető Brienni Walter zászlaja alatt indult újabb csatába.
Atyja pompás lovagi felszereléssel látta el hadba induló fiát. Nem messziről azonban, Spoletoból
- éjszakai álomélményének utasítására - visszatért Assisibe. Ez év nyarán még egyszer részt vett
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társai lakmározásán mint az aranyifjúság vezére (podesztája). De most már nem a régi, vidám
Francesco volt. Társainak is föltűnt megváltozott magatartása, és egyikük gúnyosan megjegyez
te: "Francesco a menyasszonyára gondol!" "Valóban menyasszonyt választok: a legszebbet, a
legnemesebbet- felelte -, akit valaha is láttatok: szépségben, nemességben és bölcsességben fe-
lülmúl mindenkit'". '

Lelkében félelmetes küzdelem kezdődött. Amíg nem tudta megvalósítani a szívében látott ter
vet, nem talált nyugalomra. A keresés, mely a régi elhagyásával kezdődik s egy új értékért folyik,
átalakulást, metanoiát jelent. Az előző élet széthullik, hogy magasabb szinten, harmonikus egy
ségben bontakozzék ki és teljesedjék be.

Ferencnél ez a folyamat rendkívül hevesen indult. Állandó belső nyugtalanság hajszolta. Bor
zalommal, ugyanakkor boldogan is látta előbbi világának értéktelenségét. Figyelme összponto
sult: mindjobban létének alapjára irányult.imelyben a kinyilatkoztatás Istenét ismerte föl. Nem'
bölcseikedve, hanem egzisztenciálisan élte át és csodálkozott rá az Örőkkévalóra. Nem tudott
tőle megszabadulni. Keresett, imádkozott, kétségbeesett, reménykedett, és ez egyre inkább Isten
hez sodorta.

"A magasságbeli szolgája nem kívánt magának más tanítót, mint Krisztust. Ezért a szeretet
édességében részesítette őt az Úr és meglátogatta, hogy kegyelmével elhalmozza. Ferenc egy na
pon kiment a városból és a szabadban járt, hogy elmélkedjék. A San Damiano templomocska
előtt haladt el, melyet öregségében már a rombadőlés veszélye fenyegetett. A Lélektől indíttatva
belépett, hogy imádkozzék, és leborult a feszület előtt. Imádsága közben nagyfokú vigasztalás
ban részesült. A feszületre függesztett szemei könnyben úsztak, és testi füleivel hallotta, amint
háromszor is szólt hozzá a Megfeszített: Ferenc, menj és építsd föl házamat, mely romba dől!"

Megrendülve csodálkozott, hisz' egymaga volt csak a templomban. Lelke mélyéig meghatód
va az isteni hang erejétől, elragadtatásba esett. Magához térve elhatározta, hogy minden erejét a
romba dőlt kápolna fölépítésére szenteli. Raktárukban összeszedett néhány posztótekercset, Fo
lignóba lovagolt. Eladta - még a lovát iso, az árát pedig elvitte a templomocska szegény öreg
papjához. Tisztelettel köszöntötte és fölajánlotta neki az összeget a templom újjáépítésére s a
szegények segélyezésére, majd nagy alázatosan megkérte, hadd maradhasson ő is ott egy ideig.

Hogy ott maradjon, azt a pap megengedte neki, de a pénzt nem fogadta el. Celano szerint: fél
ve a famíliától. Ferenc ifjúi temperamentumában földobta a pénzt az ablak párkányára. A pénz
ettől kezdve az ő szemében csak sár és szemét.

Természetes, hogya kereskedőatya, aki pénzét és hírnevét féltékenyen őrizte, megrökönyödve
hallotta fia viselkedésének hírét. Mivel Francesco nem hajlandó a világi hatóság elé menni, Gui
do püspök elé citálja, és bevádolja, hogy vagyonát elherdálja és a városban szégyent hoz a
családra.

1200 tavaszán történt a szakítás atyjával, akinek még a hordott ruháját is visszaadta. Az ámu
ló nép, a szülők és a papság előtt eljátszotta drámája nagyjelenetét. Szent Bonaventura írja a Le
genda Major-ban: "Teljesen meztelenül állva kijelentette atyjának: eddig téged hívtalak atyám
nak a földön, ezentúl így imádkozom bizalommal: Mi Atyánk, ki vagy a mennyben, mert őrá bí
zom magam ezentúl, minden kincsemet neki adtam".

1208. február 24-én, a Porciunkula fölszentelésén Mátyás apostol ünnepén - a szentmise
evangéliuma az apostolok szétküldésének jelenete. Amikor hallotta az Úr szavait, melyekkel a
tanítványokat apostoli útjukra küldte: "Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa.
Ne vigyetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt övetekben. Ne vigyetek magatokkal útitarisznyát.
se két ruhát, se botot. Méltó a munkás a bérére. Mikor egy házba léptek, köszöntsétek: Békesség
e háznak!" Magánkívül volt. Egy csapásra vége volt bizonytalanságának. "Ezt akarom! Ez az,
amit keresek! Teljes szívemmel ezt akarom tenni!" - mondta.

Szavait azonnal tettekre váltja. A püspök engedélyével prédikálni kezd, szabadban és templo
mokban egyaránt. Megtalálta életformáját, és ez másokra is hatással volt. "Egészen más volt,
mint azelőtt" - állapítja meg első életrajzírója, Ce/lino.

Ferenc egészen úgy akart élni, mint Krisztus, a Mestere. Semmi sem érthető Szent Ferencből, ha
kihagyjuk a San Damiano-i belső élményt és a Porciunkulában lelke mélyéig hatoló megrendülé-
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sét az örömöt okozó evangéliumi főlhívásra. Személyes kapcsolatba került az Úrral. "Ritkán ta
lálható ennyire személyes találkozás, ilyen konkrét és egzisztenciális kapcsolat Jézus Krisztus
sal" - irja róla H. de Lubac.')

Mindvégig vallja: "Maga a Fölséges lsten nyilatkoztatta ki nekem, hogy szent evangéliuma
szerint kell élnem!" Ő pedig a követésre felszólító parancsot egészen komolyan vette, olyan ko
molyan, ahogyan valószínűlegsem előtte, sem utána egyetlen keresztény sem tette.") Jogos tehát
Renan megállapitása : .Krisztus óta az első igazi keresztény". I I

Egy londoni magángyűjteménybenfügg Rembrandt festménye Szent Ferencről. Úgy ábrázol
ja, amint kezében a keresztet tartja, előtte kinyitva az evangélium. Rembrandt korában a Biblia
a protestánsokat jelképezte, a kereszt a katolikusokat. A festő ezzel azt akarta kifejezni, hogy "a
kereszt és a Biblía a megosztott kereszténységre utal, de Ferencben egyesül".'? Értelmezhetjük
úgy is, hogy Ferenc az egész evangéliumot hirdette, melynek kezdete Betlehem, befejezése a
Golgota.

"Krisztus által lsten bölcsességének a Lelke vezette, igy tudta szavát hitelesen tanítani, és an
nak erejét nyilvánvaló csodákkal bizonyítani. Szava lángoló tűz volt, mely a szivek mélyéig ha
tolt, minden hallgatóját csodálattal töltötte el, mert nem az emberi ékesszólás külső díszeivel ag
gatta tele, hanem az Isten által kinyilatkoztatott igazság illatát árasztotta. Ez fejeződött ki a pá
pa és a bíborosok jelenlétében. Az ostiai biboros fölszólítására gondosan előkészült a beszédére,
de a gyülekezet előtt teljesen elfelejtette és egyetlen szót sem tudott szólni. Ezt alázatosan beis
merte, s kérte a Szentlélek kegyelmét, majd oly meggyőző ékesszólással beszélt, az illusztris hall
gatóságra annyira mély hatást gyakorolt, hogy az mindenki szemében nyilvánvalóvá tette: nem
ő, hanem az Isten Lelke szólt általa. "11

Szólt kicsinyekhez és nagyokhoz egyaránt: ugyanazzal az örömmel beszélt keveseknek és tö
megeknek. Az 1221. évi Regulában ilyen utasítást ad a keresztes háborúk korának fia, miután

. személyesen találkozott az iszlámmal: "A misszióba indult testvérek kétféle magatartást tanúsít
hatnak a hitetlenek között. Az egyík magatartás abban áll, hogy ne pörlekedjenek és ne verseng
jenek, hanem Istenért legyenek engedelmesek minden emberi teremtménynek, ezzel tévén bi
zonyságot keresztény mivoltukról, A másik magatartásnak pedig az a lényege, hogy ha úgy lát
ják, hogy Istennek tetszö dolgot művelnek általa, hirdessék az Isten igéjét: buzditsák hallgatói
kat, hogy higgyenek a mindenható Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben ... "14

Követőinek száma oly gyorsan növekedett, hogy joggal mondhatta: "Az Úr nagy nemzetté
tesz minket (Mt 13,47 -50), mint a hálóval, sokakat kifog, egyeseket megtart. másokat visszavet.
Aki figyeli az eseményeket, nyilván láthatja, hogy ez bekövetkezett ... Azt akarom, hogya mi
testvéri egységünk neve a Kisebb Testvérek Rendje legyen (Ordo Fratrum Minorum, OFM).
Bízzatok és örvendjetek az Úrban, és ne szomorkodjatok azon, hogy látszólag kevesen vagyunk.
Se az én egyszerűségem ne ijesszen meg, se a tiétek! Isten nagy sereggé növel bennünket, és a föld
legszélső határáig sokasodik és terjed a rendünk. "';

A testvérek elé határozott célt állított: ennek a világnak sötétségében az élet példaképét ra
gyogtassátok föl! Megkövetelte tőlük, hogy Jézus szegény életét valósitsák meg. Íme, ez az ő első

rendje.
"San Damiano az a megszentelt hely, ahol Ferenc megtérése után mintegy hat évvel éppen Is

ten e szolgája által szerenesés kezdetét vette a szent szüzek dícsőséges társasága és kiváló rendje,
a »szegény úrnőké«. Itt emelkedett az assisi születésű Klára úrhölgy személyében az a legdrá
gább és legerősebb kő, mely a többi ráépített kőnek alapja lett. Amikor Klára úrhölgy ugyanis a
Kisebb Testvérek elindulása után, Ferenc intelmeinek hatására Istenhez tért, itt lett sokak ösz
tönzője és számtalan szűznek példaképe." Klára nemesi származású volt, de még nemesebb lett a
kegyelem által: szűz testében, de lelkében egészen makulátlan; életkorban kislány, de szellemi
érettségében bölcs matróna; állhatatos elhatározásában és Isten iránti lángoló szeretetében. Böl
csességgel megáldva és dicséretes alázatban áll előttünk ... "Ih

.Ferenc hívta létre a harmadik rendet is, melyet a Bűnbánók Rendjének is nevezett. Lángsza
vú prédikációitól föllelkesülve sok hallgatója olyan bűnbánó életre kötelezte magát, amilyent
Ferenc mutatott be nekik. Mert miként mindenkinek, aki a mennyország elérésére törekszik,
csak a bűnbánat útja marad, úgy ez az életmód is mindenkinek szól: papokat és világiakat,
mindkét nem beli szüzeket és házasokat egyesített magában." 7
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A kozmoszt szemlélve, Ferenc nem marad a felületen, nem is csupán az emberi dimenzióban, ha
nem az alapokig hatol, és az ősforrást, mindennek létesítőjét, a Teremtőt tapasztalja meg. Első
reakciója az élményre a dicséret, a dicsőítés: örömujjongásban tör ki. Hiszen aki jelentkezik, az
az Atya! "Mily dicsőséges, szent és felemelő dolog magunkénak vallani az Atyát az égben ... "18

De hogy az ő útja sem volt állandó fölfelé emelkedés, "lebegés", hanem tele volt szüntelen küz
delmekkel, az már a dolog természetéből fakad. "Nem tudunk sokat lelki megtapasztalásaiból.
Ezeket nem írták le, mint életének más eseményeit. Úgy látszik, ezen a téren nem volt közlékeny.

Csak sejteni tudjuk, miféle szenvedéseket kellett elviselnie életének utolsó két esztendejében,
amikor egész teste merö seb volt. Mindezek arra mutatnak, hogy neki is megvoltak azok az erős,

mély, magasztos és ugyanakkor fájdalmas tapasztalatai, melyeket a lélek sötét éjszakájának kép
letes kifejezésével próbálnak leírni, és amelyek a misztikusok ajkát és tolIát olyan félelmetes kife
jezésekre késztetik, hogy Istenről így beszéljenek: »Isten a semmis" (Nada).' y Azért szeretett el
mélkedés és szemlélődés végett gyakran hetekre is vad és szakadékos helyekre elvonulni, mert ott
Isten teljes fölfoghatatlanságát és kifürkészhetetlenségét látta megjelenítve. "Isten Lelkétől át
hatva kész volt minden kínt és lelki gyötrelmet, de testi fájdalmat is elfogadni mindig abban a tu
datban, meggyőződésben, hogy végül is az Atya mérhetetlen irgalmát látja meg szent akarata
teljesedésében."

A szív, amely ennyi szenvedéllyel, érzéssel volt teli, nem fejezhette ki magát egyszerűenszavak
kal. A beszéd prózába korlátozódik, a próza pedig - bármilyen ékesszóló is - racionális. A ráció
helyesen kifejezve tartalmát, az igazságot közli, mely meggyőzhet. Ez is a célja és feladata. De a
szeretetet nem lehet ilyen egyszerűen kielégiteni: olyan szépségeket kell összefoglalnia, olyan
nyelvezetet kíván, mely örvendezik és gyönyört kelt. A szeretet nem nyugszik, semmi sem elég
neki, másrészt semmi sem csüggeszti el. Gazdagítja a beszédet, szépséges költői szárnyalásra bír
ja, ritmussal és dallammal színesíti. Szent Ferenc látta, hogy az egyház is megtiszteli a költésze
tet, amikor első helyet biztosít számára imádságaiban és helyet ad neki a bazilikákban a szentély
kórusban, még az oltár lábánál is, míg az ékesszólásnak a szószéken kell maradnia. Erőtlennek

érezte a mindennapi beszédet arra, hogy kifejezze mindazt, ami a lelkében izzott. Amikor a meg
váltó Jézus Krisztus nevét vette ajkára, nem tudta folytatni, és ismételnie kellett - hangja elválto
zott -, mintha dallamot hallana, amelyet aztán folytatnia kell a lelkében - írja Szent Bonaventu
ra. Ez a dallam aztán, miután nagyon sokszor ismétlődött, egy új himnuszban robbant ki.20

A történetírók így jegyezték föl: "Ki tudná leirni azt az édességet, mely lelkét eltöltötte, ami
kor a teremtményekben rejlő bölcsességet, szépséget és hatalmat csodálta, amit a Teremtő belé
jük helyezett. Egyik nagy szenvedésekben átélt éjszaka után hívatta Leo testvért, hogy az vegyen
tollat és írja. Azután megkéri Pacifik testvért, aki a világban is költő volt, hogy szedje szavait dal
lamba és ritmusba, és elrendelte, hogy a testvérek tanulják meg kivülről, s mondják el minden
nap."*

"Üdvözitő Istenünk kegyelme jelent meg szolgája, Ferenc személyében mindazok számára,
akik őszintén szeretik az alázatosságot és a szent szegénységet. Benne szemlélhetjük Istenünk túl
áradó irgalmát, hogy példája nyomán szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, és él
jünk Krisztushoz, boldog reménységünkhöz hasonlóan. Megvetett és alázatos szivű volt, de a
Fölséges rátekintett és nemcsak kimentette a világból, hanem nagy jóságában és szeretetében az
evangéliumi tökéletesség tanítványává, hősévé és hirdetőjévé is tette ... "

Irodalom: I Walter Nigg: Der Mann aus Assisi, Herder 1977 - 'Zsolozsma: Olet. 4. - 'Véarendclete - ·Celano Talllás:
Vita Prima, 32, (I. Cel.) - 'N. G. M. van Doornik: Franz von Assisi. Prophet und Bruder unserer Zeit, Herder 1977
- 6 J. Cel. 33. - 7 Bonaventura: Legenda Majo r g J. Cel. 6 7. 9 Henri du Lubac: La lumiére du Christ. Paris 1942
- 10 W. Nigg. i. 111. - 11 Renan: Miroir de Christ, 334. 12 Reinhold Schneider: Saint Francis, Herder 1945 13 Bon.
L. M. 12.7. - "Regula Bullata, 16. fej. - "I. CeJ. 96. - 16L. M. Introductio - "L. M. 6... "Levél az összes hívekhez
(Szcnt Ferenc írásai, 144. old.) - "I. Cel. 96. - '''Frederik Ozanam: ThR Franc/scan Poets, London 1914

* Assisi Szent Ferenc Naphimnusz-a Szedő Dénes forditásában a Vigilia 1971/3. számában, Sík Sándor
tolmácsolásában Mario von Galli könyvének függelékében található (Ecclesia, 1981).
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