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WPROWADZENIE 

Poprzednie opracowania zamieszczone w tym zbiorze przekazują przede 
wszystkim wydarzenia z życia św. Franciszka z Asyżu. Sacrum Commercium ma 
natomiast na celu przedstawienie w udramatyzowanej formie wspaniałej biblijno-
-ascetycznej refleksji dotyczącej franciszkańskiego ubóstwa. 

Niniejszy przekład i opracowanie tego dziełka opiera się na następującym 
wydaniu: Sacrum Commercium S. Francisci cum Domina Papupertate, editum 
A PP. Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aąuas, Florientiae, 1929 ss. 77. Wyko-
rzystano również teksty zamieszczone w: Fonti Francescane, Assisi 1977 i Saint 
François d'Assise, Documents, écrits et premières biographies rassemblés et pré-
sentés par les PP. Théophile Desbonnets et Damien Vorreux O.F.M.; Paris, 1968 

1. Data i autor 
Znamy aktualnie 15 manuskryptów Sacrum Commercium. Trzy najstarsze 

(asyski, paryski i rzymski) pochodzą z XI I I wieku; najmłodszy zaś z XVI wieku. 
Siedem z tych manuskryptów wskazuje na to, że dzieło zostało ukończone w lipcu 
1227 r. Pozostałe nic nie mówią na ten temat. Dokładniejsze badania wykazały, że 
te dwie grupy manuskryptów pochodzą pośrednio lub bezpośrednio z dwóch ma-
nuskryptów z XI I I w. Nie wiadomo, czy do jednego z nich dodano tę datę, czy 
usunięto z drugiego. Cztery manuskrypty łacińskie i jeden włoski wskazują na 
następujących autorów: Jan z Parmy (2), św. Antoni z Padwy (2) i Krescenty 
z Iesi (1). Dotychczasowe badania wykazały, że św. Antoni i Krescenty z Iesi nie 
mogą być autorami tego utworu. Pozostaje Jan z Parmy; ur. w 1203 r., wstąpił 
do zakonu w 1233 r. i był ministrem generalnym od 1247 do 1257 r.; zmarł 
w 1289 r. 

Celem przyznania autorstwa Janowi z Parmy podaje się następujące argu-
menty: 

a) »Kronika X X I V Generałów« Arnolda z Sarranno podaje, że Jan z Parmy 
napisał dzieło zwane Commercium Paupertatis. Zazwyczaj podejrzewa się, 
że informacje przytoczone przez tę »Kronikę« nie zawsze są prawdziwe; 
trzeba jednak zaznaczyć, że wszelkie informacje bibliograficzne podane są 
dokładnie. 

b) W całym Sacrum Commercium, a zwłaszcza w numerach 35—51 spotyka 
się aluzje dotyczące oziębłości zakonników w stosunku do ubóstwa. Uży-
wane wyrażenia są raczej ogólne i wieloznaczne. Nie można z całą pew-
nością stwierdzić, że wymierzone są one w dawne zakony. Można nato-

18 — Wczesne źródła franciszkańskie II 
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miast podtrzymać opinię, że aluzje te są dość przejrzyste, aby rozpoznać 
stan zakonu franciszkańskiego w połowie XI I I wieku. W szczególności 
w numerze 47 zarzuca się złym zakonnikom zarówno fakt zmiany prawo-
dawstwa jak i reorganizacji prowincji. Zarzut więc może dotyczyć daw-
nych zakonów albo br. Eliasza, który podniósł liczbę prowincji z 12 do 
72 lub Kapituły Liońskiej (1271 r.), która dodała dwie prowincje do 32 
ustalonych przez Kapitułę Rzymską (1239 r.), jako reakcję na rządy br. 
Eliasza. 

c) Brak zarzutów względem książek i studiów wskazuje na to, że autor jest 
literatem i to piszącym w okresie, kiedy potrzeba studiów w zakonie zo-
stała prawie powszechnie przyjęta. 

Przeciwko przyznaniu autorstwa Janowi z Parmy przytacza się następujące 
dowody: 

a) Data 1227 r. 
b) W swym Arbor Vitae napisanym w 1305 r., Ubertyn z Casale cytuje Sac-

rum Commercium. Przyznaje ją „świętemu doktorowi," ale terminy, ja -
kich używa są tak niejasne, że można zadać pytanie czy naprawdę go 
znał. Z drugiej zaś strony wydaje się, że Ubertyn z Casale był przekona-
ny, iż Sacrum Commercium jest dokumentem sięgającym bardzo dawne-
go okresu. Otóż Ubertyn ma zwyczaj podawania nazwisk tych, którzy są 
gwarantami jego twierdzeń, a z drugiej strony jest rzeczą pewną, że spot-
kał Jana z Parmy. Przypuszczając, że Jan z Parmy nie powiedział Uber-
tynowi, że był autorem Sacrum Commercium, lub, że Ubertyn wiedząc o tym 
miał swoje racje, aby tego nie wyjawić, trzeba wnioskować z tego milcze-
nia, że Jan z Parmy nie jest autorem Sacrum Commercium. 

Kwestia podsumowuje się więc w alternatywie: albo data to rok 1227 i auto-
rem nie jest Jan z Parmy, albo datą nie jest 1227 r. i autorem jest Jan z Parmy. 
Próbując ją rozstrzygnąć, o. Edward z Alenęon OFMCap zaproponował przyznanie 
autorstwa Sacrum Commercium Janowi Parenti, który w latach 1227—1232 był 
rninistrc-m generalnym. Jest to jednak hipoteza wymagająca dowodów. Innym-
sposobem roztrzygnięcia tego problemu bj'ło zanegowanie zarówno daty jak 
i autora. Sacrum Commercium byłoby po prostu anonimowym dziełem jednego' 
z franciszkanów piszącego w latach 1260—1270. Istnieje także przypuszczenie, że 
autorem jest br. Tomasz z ¡Celano. To, że nie znamy dokładnej daty i autora 
Sacrum Commercium, nie powinno w żadnym wypadku zmniejszać wartości i celu. 
tego utworu. 

2. Trudności interpretacyjne 

T y t u ł 

Termin commercium występujący "W tytule jest terminem, który był używany 
w języku handlowym. Określa on wymianę dóbr materialnych, sam towar, cenę 
czy wreszcie umowę, którą spisują strony. Może on także oznaczać wymianę dóbr 
duchowych, konwersację czy relacje jakie się rodzą między odwiedzającymi się.. 
Termin ten nie znajduje się w pismach św. Franciszka. Tomasz z Celano wkłada 
go jednak w jego usta pisząc: „Jest pomiędzy światem i braćmi wymiana wartości..." 
(2 C 70). Dotyczy ona wartości materialnych. Termin ten występuje także 
w 1 C 35; porównanie z odpowiednim tekstem Juliana ze Spiry wskazuje na to,, 
że ma on sens umowy, paktu, przymierza. Tłumaczenie go przez „duchowe za-
ślubiny" jak to czasem robiono dawniej współcześni autorzy uważają za błędne. 
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Idąc więc za przykładem tłumaczy zagranicznych, słusznie powołujących się na 
niemożliwość adekwatnego przekładu również w niniejszym opracowaniu tytuł 
nie został przetłumaczony. 

U b ó s t w o — p a n i ą c z y m a ł ż o n k ą ? 

Drugą trudnością, którą nasuwa Sacrum Commercium jest określenie roli, 
jaką spełnia w niej ubóstwo. Jest ono panią, królową czy małżonką? 

Nigdzie w pismach św. Franciszka nie ma śladu mistyki: ubóstwa — małżonki. 
Tam, gdzie Franciszek personifikuje ubóstwo to zawsze wyraża się przez Domina 
Paupertas •— ,jPani Ubóstwo". Natomiast w C 2 pojawia się po' raz pierwszy 
w literaturze franciszkańskiej temat ubóstwa-malżonki i to w paragrafie będącym 
osobistą refleksją Tomasza z Celano. Kiedy św. Bonawentura przepisał ten para-
graf, temat ubóstwa-małżonki rozprzestrzenił się szybko w zakonie i w Kościele. 
Wywarł on znaczny wpływ tak w dziedzinie teologii mistycznej, jak w sztuce 
i literaturze. 

3. Podział dzieła i problem kompozycji 
Zdaniem Th. Desbonnetsa wydanie, na którym oparto ten przekład, ma 

podtytuły apokryficzne. W swoim przekładzie podał następujące: 
I — Prolog (1—4) 

II — Poszukiwanie Ubóstwa (5—11) 
III — Wychodzenie na górę (12—15) 
IV — Prośba o zawarcie przymierza (16—22). 
V — Odpowiedź Ubóstwa (23—55) 

VI — Zawarcie przymierza (56—58) 
VII — Uczta (59—63) 

VIII — Błogosławieństwo i zachęta (64—69). 
W niniejszym tłumaczeniu zatrzymano podziały i podtytuły tekstu wydanego 

w r. 1929. 

4. Wartość 
Tym, co nadaje wielką wartość Sacrum Commercium jest przekazanie w udra-

matyzowanej formie głębokiej refleksji teologicznej nad znaczeniem franciszkań-
skiego ubóstwa. Refleksja ta już w początkowym okresie życia zakonu przekształci 
się w naukę o ubóstwie praktykowanym nie dla niego samego, ale w naukę 
o ubóstwie jako środku naszego włączenia się w historię zbawienia i miłości 
Bożej. Jest to tym ważniejsze, że Sacrum Commercium ukazuje myśl pierwszej 
generacji franciszkańskiej będącą jednocześnie bliską myśli św. Franciszka i wolną 
od naleciałości problemów, które w kilkadziesiąt lat później skomplikują życie 
zakonu. Dlatego właśnie Sacrum Commercium winno zająć obowiązkowo miejsce 
pośród źródeł dotyczących pierwszych lat życia zakonu. 

Niezależnie od tej wartości, interesującej bardziej historyka, Sacrum Commer-
cium jest cenne jeszcze z innego powodu: zawiera bowiem jedną z najpiękniej-
szych stronic całej literatury franciszkańskiej, a mianowicie opis uczty. 

Od XII I do XX wieku nie ma prawdziwego franciszkanina, który nie roz-
poznałby w tym utworze wyrażenia swych najgłębszych aspiracji. 

is* 



ZACZYNA SIĘ »SACRUM COMMERCIUM« ŚW. FRANCISZKA 
Z PANIĄ UBÓSTWO 

Prolog 

1. Wśród innych wspaniałych i wybitnych cnót, które w człowieku 
przygotowują miejsce i mieszkanie dla Boga oraz ukazują lepszą i wy-
godniejszą drogę dążenia do Niego, Św. Ubóstwo, dzięki jakiemuś spe-
cjalnemu przywilejowi przewyższa je wszystkie, a dzięki szczególnej łasce 
góruje nad świetnością innych. Jest bowiem podstawą i strażniczką 
wszystkich cnót, a wśród owych ewangelicznych cnót słusznie dominuje 
pozycją i godnością. Dlatego nie jest rzeczą słuszną, żeby inne cnoty oba-
wiały się opadu deszczu, wezbrania rzek i porywu wiatrów grożących 
zniszczeniem (Mt 7, 24 nn), jeśli na tej podstawie będą oparte. 

2. I na pewno to jest słuszne, skoro Syn Boży, »Pan zastępów« 
i »Król chwały« (Ps 23,10) specjalną miłością ukochał je, szukał i znalazł 
(Mdr 8,2; Łk 11,10,) dokonując »zbawienia pośród ziemi« (Ps 73,12). Na 
początku swego przepowiadania złożył je na ręce wchodzących w bra-
mę, jako światło wiary i jako kamień położył je najpierw w fundament 
domu (Łk 6,48). Zaś królestwo niebieskie, które inne cnoty otrzymują 
od Niego na zasadzie obietnicy, Ubóstwo otrzymuje je od Niego bez-< 
zwłocznie. »Błogosławieni,« mówi, »ubodzy w duchu, albowiem ich jest 
królestwo niebieskie« (Mt 5,3). 

3. Zupełnie słusznie królestwo niebieskie należy do tych, którzy 
z własnej woli, dzięki uduchowionej intencji i pragnieniu rzeczywistości 
wiecznych nie posiadają niczego z rzeczywistości ziemskich. Jest rzeczą 
konieczną, aby żył z wartości niebiańskich ten, kto nie troszczy się o war-
tości ziemskie, i aby na obecnym wygnaniu ze smakiem spożywał słod-
kie »okruszyny, które spadają ze stołu« (Mt 15,27) świętych aniołów ten, 
kto wyrzekając się wszystkich wartości ziemskich, poczytuje »wszystko 
za stratę« (Flp 3,8), a także zasłużył na skosztowanie, jak »słodki« i »miły 
jest Pan« (1 P 2,3; Ps 33,9). To prawdziwe posiadanie królestwa niebie-
skiego daje spokojne zapewnienie otrzymania wiecznej własności w tym 
królestwie i stanowi jakiś święty przedsmak przyszłej szczęśliwości. 

4. Dlatego błogosławiony Franciszek, jako prawdziwy naśladowca 
i uczeń Zbawiciela, na początku swego nawrócenia oddał się z całym za-
pałem, z ogromnym pragnieniem, z pełną rozwagą, poszukiwaniu, znale-
zieniu i zachowaniu świętego ubóstwa, nie wątpiąc zupełnie o przeciw-
nościach, nie bojąc się żadnych ubocznych konsekwencji, nie unikając 
żadnego trudu, nie uchylając się od żadnych przykrości ciała, jeżeli tyl-
ko dana mu była możliwość wyboru, aby mógł osiągnąć ubóstwo, któ-
remu Pan dał »klucze królestwa niebieskiego« (Mt 5,3; 16,19). 



277 Sacrum commercium 

Błogosławiony Franciszek pyta o Ubóstwo 
5. Zaczął więc starannie, jako gorliwy badacz obiegać »zaułki i ulice 

(Pnp 3,2), pilnie »szukając tego, którego kocha dusza« jego (tamże). 
Pytał stojących, badał nadchodzących, tak mówiąc: „Czy widzieliście tą, 
którą miłuje dusza moja?" (Pnp 3,3). »Lecz to słowo było zakryte przed 
nimi« (Łk 18,34) i jakby obce. Nie rozumiejący go mówili mu: „O, czło-
wieku, nie wiemy, co mówisz. Powiedz to w naszym języku, a damy ci 
odpowiedź" (Cfr 4 Kri 18,26). 

W owym dniu synowie Adama »nie mieli głosu ani czucia« (4 Kri 
4,31), aby chcieli wzajemnie zastanowić się albo rozmawiać o ubóstwie. 
Gwałtownie go nienawidzili, jak i dzisiaj to robią, i nie mogli »czegoś spo-
kojnie powiedzieć« (Rdz 37,4) pytającemu się o nie. Z tego powodu od-
powiadają, jakby nieznajomemu i twierdzą, że niczego nie wiedzą z tego, 
0 co pyta. 

6. Błogosławiony Franciszek powiedział: „»Pójdę do przedniejszych« 
1 mądrych »i będę im mówił, bo oni poznali drogę Pańską« i »sąd Boga 
swego« (Jr 5,5). Ci zaś, ponieważ »może ubodzy są i głupi, nie znają dro-
gi Pańskiej« i »sądu Boga swego« (Jr 5,4). 

„Gdy to uczynił, ci odpowiedzieli mu ostrzej mówiąc: „Co to jest 
»za nowa nauka,« którą »kładziesz na nasze uszy«" (Dz 17, 19—20). Ubó-
stwo bowiem którego poszukujesz, niech zawsze będzie »dla ciebie« i dla 
synów twoich i »dla potomstwa twego« (Rdz 13,15), które po tobie przyj-
dzie! Dla nas zaś niech trwa rozkoszowanie się przyjemnościami o opły-
wanie w bogactwach, ponieważ »krótki przykry jest czas naszego życia 
i nie ma ochłody przy końcu człowieka« (Mdr 2,1). Poznaliśmy bowiem, 
że nie ma nic lepszego, jak weselić się, pić dopóki żyjemy" (cfr Koh 3,12). 

7. Błogosławiony Franciszek słysząc to, dziwił się w sercu swoim, 
a składając dzięki Bogu mówił: „Błogosławiony jesteś, Panie Boże, który 
»zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je malu-
czkim! Tak, Ojcze, ponieważ tak spodobało się Tobie«(Mt 11, 25), »Panie, 
Ojcze i władco życia mego, nie zostawiaj mnie ich radzie i nie dopusz-
czaj mi wpaść«(Syr 23,1) w tę hańbę, lecz daj mi dzięki Twej łasce zna-
leźć to, czego szukam »ponieważ ja« jestem »sługą Twoim i synem słu-
żebnicy Twojej«" (Ps 115, 16). 

8. Błogosławiony Franciszek wyszedłszy z miasta, szybkim krokiem 
dotarł do jakiegoś pola, na którym, patrząc z daleka, zobaczył dwóch 
siedzących starców wielką »żałością utrapionych« (Lm 1, 13), z których 
jeden tak mówił: „»Na kogóż wejżę? Tylko na ubożuchnego i na skru-
szonego duchem, a drżącego na słowa moje«" (Iz 66,2). Drugi zaś tak mó-
wił: „»Nic nie przynieśliśmy na ten świat; bez wątpienia, nic też zabrać 
nie możemy. Ale mając żywność i czym się przyodziać, z tego bądźmy 
zadowoleni«" (1 Tm 6,8). 

Franciszek prosi, aby mu oznajmiono, gdzie mieszka Ubóstwo 

9. Gdy błogosławiony Franciszek przyszedł do nich, powiedział im: 
„"Wskażcie mi, błagam, gdzie mieszka, »gdzie żywi się, gdzie odpoczywa 
w południe« (Pnp 1,6) Pani Ubóstwo, ponieważ »mdleję z miłości« (Pnp 
2,5) ku niej." 

Oni zaś, odpowiadając powiedzieli: „Dobry, bracie, my tutaj siedzie-
liśmy »przez czas i czasy, i połowę czasu« (Ap 12,14), i często widzieliś-
my, że przechodziła, ponieważ wielu je j szukało. Czasami liczni je j to-
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warzyszyli, ale często powracała sama i obnażona, nie »ozdobiona żad-
nymi klejnotami« (Iz 61,10), bez dworskiego orszaku i nie odziana w żad-
ne szaty. Płakała bowiem bardzo gorzko i mówiła: »Synowie matki mo-
je j walczyli przeciwko mnie« (Pnp 1,5). A my mówiliśmy je j : »Miej cier-
pliwość« (Mt 18,26), ponieważ »prawi cię miłują«" (Pnp 1,3). 

10. „Teraz zaś, bracie, »wstąpiła na górę wielką i wysoką«(Ap 21,10), 
»którą wyznaczył« (Mt 28,16) je j Bóg ; mieszka »na górach świętych,» 
ponieważ »miłuje« ją Bóg »nad wszystkie przybytki Jakuba«(Ps 86,1). 
Wielcy nie mogli iść »śladami je j stóp« (Est 13,13) i orły nie doleciały 
aż na je j szczyt. Ubóstwo jest rzeczywistością wyjątkową, którą gardzi 
każdy człowiek dlatego, że »nie bywa znaleziona w ziemi rozkosznie 
żyjących« (Job 28,13). Z tego powodu »skryta jest przed oczyma« (Job 28, 
21) ich; ptaki niebieskie też nie wiedzą o niej« (tamże); »Bóg rozumie 
je j drogę i On zna miejsce« j e j " (Job 28,23). 

11. „Jeśli więc ty, bracie, chcesz dojść do niej, rozbierz się z szat two-
je j przyjemności i odłóż »wszelki ciężar i grzech zewsząd cię otaczający« 
(Hbr 12,1), bo jeśli nie będziesz obnażony, nie będziesz mógł dojść do 
tej, która zamknęła się na tak wielkiej wysokości. Ponieważ jednak 
»jest szczodrobliwa, łatwo dostrzegają ją ci, którzy ją miłują i znajdują 
ci, którzy je j szukają« (Mdr 6, 13). »Myśleć o niej,« bracie, »jest doskona-
łą roztropnością, a kto dla niej czuwać będzie, rychło bezpieczny będzie« 
(Mdr 6, 16). Weź więc z sobą wiernych towarzyszy, abyś we wstępowa-
niu na górę korzystał z ich rady i oparł się na ich pomocy, ponieważ 
»biada samemu! Jeśli upadnie, nie ma nikogo, kto by go podniósł; jeśli 
jeden upadnie, drugi go podeprze«" (Ekl 4, 10). 

Błogosławiony Franciszek zachęca braci 

12. Błogosławiony Franciszek po otrzymaniu rady w tak wielkich 
sprawach, przyszedł i wybrał niektórych wiernych sobie towarzyszy. 
W pośpiechu przybył z nimi do stóp góry i powiedział braciom swoim: 
„»Chodźcie! Wstąpmy na górę Pańską i do domu« Pani Ubóstwo, »aby 
nauczyła nas dróg swoich i abyśmy chodzili je j ścieżkami«" (Iz 2, 3). 

Gdy z każdej strony przypatrywali się wejściu na górę, niektórzy 
z nich, z powodu zbyt wielkiej je j wysokości i niedostępności mówili do 
siebie: „»Któż wstąpi na« tę »górę« (Ps 23, 3) i któż dojdzie na je j szczyt." 

13. Rozumiejąc to, błogosławiony Franciszek powiedział im: „»Wąska 
jest droga,« bracia, »i ciasna brama, która prowadzi do życia, a mało jest 
tych, którzy ją znajdują« (Mt 7, 14). »Wzmocnijcie się w Panu i w potę-
dze mocy Jego« (Ef 6, 10), ponieważ łatwym będzie dla nas to wszystko, 
co jest trudne. Odłóżcie brzemiona własnej woli i odrzućcie ciężary grze-
chów, a »przepaszcie się« jako »mężowie waleczni« (1 Mch 3, 58). Za-
pomniawszy o tym, co jest poza nami według możliwości dążcie do tego, 
co jest przed wami (cfr Flp 3, 13). Mówię wam, że wszelkie miejsce, pod 
którym »będzie stąpać noga wasza« (Joz 1, 3), będzie wasze. Bowiem 
przed obliczem waszym jest »tchnienie — Chrystus Pan« (cfr Łm 4, 10), 
który pociągnie was na szczyty góry »w więzach miłości« (Oz 11, 4). 
Bracia, cudowne są zaślubiny z Ubóstwem i łatwo będziemy mogli roz-
koszować się jego uściskami, ponieważ »stała się jakby wdową pani na-
rodów« (Lm 1, 1), lichą i wzgardzoną przez wszystkich królowa cnót. Nie 
ma nikogo, kto odważyłby się odwołać nas stąd, kto sprzeciwiłby się 
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nam, kto prawnie byłby w stanie zabronić nam tego zbawczego przymie-
rza. »Wszyscy je j przyjaciele wzgardzili nią i stali się je j nieprzyjaciół-
mi«" (Lm 1, 2). Gdy to powiedział zaczęli wszyscy iść za Św. Francisz-

kiem. 

Ubóstwo podziwia łatwość wznoszenia się wstępujących 
14. Gdy tak spieszyli na szczyty z największą łatwością, oto Pani 

Ubóstwo, stojąc na samym wierzchołku góry, rozglądała się po jej zbo-
czach. Widząc zaś tych mężów tak dzielnie wspinających się, a nawet 
biegnących, zdziwiła się ogromnie i powiedziała: „»Którzyż to są, którzy 
jak obłoki latają i jak gołębie do okienek swoich?« (Iz 60, 8). Już od 
długiego czasu takich nie widziałam, ani nie oglądałam tak swobodnych, 
którzy odrzucili wszelkie ciężary. Powiem więc im to, co niepokoi mnie 
w sercu moim, aby nie żałowali tak, jak i inni tego ogromnego trudu 
wznoszenia się, nie zważając na otaczającą przepaść. Wiem, że nie mogą 
mnie zdobyć bez mojej zgody, ale będę miała zasługę u Ojca niebieskie-
go, jeśli dam im zbawienną radę." »1 oto rozległ się głos« (Mk 1, 11) mó-
wiący do niej z góry: „»Nie bój się, córko syjońska,« ponieważ »ci są 
potomstwem, któremu Pan pobłogosławił« (Iz 61, 9) i wybrał »w miłości 
nieobłudnej«" (2 Kor 6,6). 

15. Tak więc pochylając się na tronie nagości swojej Pani Ubóstwo 
»uprzedziła ich błogosławieństwami słodyczy« (Ps 20, 4) i powiedziała 
im: „Powiedzcie mi, bracia, jaka jest przyczyna waszego przyjścia, i dla-
czego tak pospiesznie przychodzicie z doliny nędzy na górę wspaniałości? 
Czy może mnie szukacie, która jak widzicie, jestem »ubożuchna, od burzy 
rozbita, bez żadnej pociechy?«" (Iz 54, 11). 

Błogosławiony Franciszek wychwala Ubóstwo 
16. Na to oni odpowiedzieli, mówiąc: „Przyszliśmy do ciebie, Pani 

nasza; błagamy, przyjmij nas w pokoju. Pragniemy stać się sługami Pa-
na zastępów, ponieważ »On sam jest królem chwały« (Ps 23, 10). Słysze-
liśmy, że ty będziesz królową cnót, a wszelkie doświadczenie pouczyło 
nas o tym. Dlatego upadłszy do twoich stóp błagamy pokornie, abyś ra-
czyła być z nami i stała się dla nas drogą dojścia do Króla chwały tak, 
jak byłaś nią dla Niego, gdy »wschodzący z wysokości« raczył nawiedzić 
»tych, którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci« (Łk 1, 79). Wiemy 
bowiem, »że twoja jest moc, twoje królestwo, ty jesteś« królową i panią 
»nad wszystkimi« (1 Kn 2,9, 11) cnotami, ustanowioną przez Króla kró-
lów. Zawrzyj tylko z nami pokój, a będziemy zbawieni, aby przez Ciebie 
przyjął nas ten, który przez ciebie nas odkupił. Jeżeli ty zdecydujesz się 
ocalić nas, natychmiast będziemy wyzwoleni (cfr Est 13, 9). Albowiem 
sam »Król królów i Pan panujących« (Ap 19, 16), Stworzyciel nieba 
i ziemi »zapragnął piękności« i ozdoby »twojej« (Ps 44, 12). »Podczas gdy 
król był w pokoju swoim« (Pnp 1, 11), bogaty i pełen chwały w swoim 
królestwie, opuścił »dom swój,« porzucił »dziedzictwo swoje« (Jr 12, 7), 
bowiem »chwała i bogactwo w domu jego« (Ps 111, 3). Tak więc »ze sto-
licy królewskiej przychodząc« (Mdr 18, 15) szukał cię najłaskawiej." 

17. „"Wielka więc jest twoja godność i wspaniałość nieporównywal-
na ze wszystkimi pozostałymi chórami Aniołów i niezmierzonymi Moca-
mi, których była ogromna ilość na wysokościach, skoro przyszedł cię 
szukać na nizinach, leżącą w »bagnie błotnistym« (Ps 39, 2), »w ciem-
nościach i w cieniu śmierci« (Ps 87, 7). Byłaś w niemałej nienawiści 
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u wszystkich żyjących i wszyscy uciekali od ciebie i jak mogli unikali 
cię. A chociaż nie wszyscy mogli cię uniknąć zupełnie, to jednak z tego 
powodu nie byłaś mniej wstrętna i znienawidzona." 

18. „Ale później przyszedł Pan panujący (cfr Ml 3, 1) i przygarnia-
jąc cię do siebie, wywyższył głowę twoją wśród pokoleń ludzkich i »jak 
oblubienicę przyozdobił cię koroną« (cfr Iz 61, 10), wynosząc cię »nad 
wysokość obłoków« (Iz 14, 14). Chociaż niezliczeni na pewno nienawidzą 
cię jeszcze, nie znając »mocy twojej i chwały twojej« (Ps 62, 3), to jed-
nak nie przynosi to tobie żadnej szkody, ponieważ swobodnie mieszkasz 
»na świętych górach« (Ps 86, 1), w »najmocniejszym mieszkaniu« (2 Kr 
6, 33) chwały Chrystusowej." 

Wspaniałość Ubóstwa 
19. „Tak Syn najwyższego Ojca, »stawszy się miłośnikiem piękno-

ści« (Mdr 8, 2) twojej, przywierając do ciebie jedynej na świecie, udo-
wodnił, że jesteś ze wszystkich najwierniejsza. Wcześniej bowiem niż 
przyszedł na ziemię z przepełnionej światłem ojczyzny, przygotowałaś 
mu odpowiednie miejsce, tron na którym mógłby zasiąść i łoże, na któ-
rym mógłby odpocząć, a mianowicie najuboższą Dziewicę, z której za-
błysnął poranek dla tego świata. Narodzonemu wiernie wybiegłaś z całą 
pewnością na spotkanie, aby w tobie, a nie w wygodach, znalazł dla sie-
bie miejsce, które mu się podoba. Złożony został, mówi Ewangelista, 
»w żłobie, bo nie było dla niego miejsca w gospodzie« (Łk 2, 7). I tak 
zawsze towarzyszyłaś mu nieodłącznie, aby w całym swoim życiu, kie-
dy »na ziemi był widziany i obcował z ludźmi« (Br 3, 38), gdy »lisy 
mają jamy i ptaki niebieskie gniazda« (Mt 8, 20), to On jednak »nie miał, 
gdzieby głowę skłonił« (tamże). Następnie, gdy otworzył usta swoje, aby 
nauczać, On, który niegdyś otwierał usta Proroków, wśród wielu rzeczy, 
które powiedział, najpierw ciebie pochwalił, ciebie wywyższył, mówiąc: 
»Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebie-
skie«" (Mt 5, 3). 

20. „Gdy zaś już wybrał niektórych koniecznych świadków swojego 
świętego przepowiadania i sławnego pobytu na ziemi dla zbawienia ro-
dzaju ludzkiego, wybrał oczywiście nie bogatych kupców, ale ubogich 
rybaków, aby takim wyrazem uszanowania okazać, że powinnaś być ko-
chana przez wszystkich. Jednakże, aby okazać wszystkim, jaka jest two-
ja dobroć, twoja wspaniałość, moc i godność twoja, jak przewyższasz 
wszystkie cnoty, w jaki sposób twoje »królestwo nie jest z tego świata« 
(J 18, 36), lecz z nieba, ty sama przywarłaś wówczas do Króla chwały, 
gdy wszyscy jego wybrani i ukochani bojaźliwie Go opuścili. Ty zaś naj-
wierniejsza oblubienico, najsłodsza przyjaciółko ani na moment Go nie 
odstąpiłaś, co więcej — jeszcze bardziej przywarłaś do Niego wówczas, 
gdy widziałaś Go bardziej wzgardzonego przez wszystkich. Przecież, gdy-
byś nie była z Nim, nigdy nie mógłby być tak wzgardzony przez wszyst-
kich." 

21. „Byłaś z nim w kłótniach Żydów, w napastliwości faryzeuszy, 
w zarzutach przedniej szych kapłanów; byłaś z Nim w policzkowaniu, 
z Nim w oplwaniu, z Nim w biczowaniu. Ten, który powinien być czczo-
ny przez wszystkich, został wyśmiany przez wszystkich, a Ty sama by-
łaś dla Niego pociechą. Nie opuściłaś go »aż do śmierci, śmierci przecież 
krzyżowej« (Flp 2, 8). I na samym krzyżu współcierpiałaś z Nim, już 
obnażonym na ciele z rozciągniętymi ramionami, z przybitymi rękami 
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i nogami, znajdującym się w takim stanie, że już nie było widać w Nim 
niczego chwalebniejszego od ciebie. W końcu, kiedy odszedł do nieba, 
tobie zostawił pieczęć królestwa niebieskiego do pieczętowania wybra-
nych, aby każdy, kto pragnie królestwa wiecznego, przyszedł do ciebie, 
ciebie prosił i przez ciebie wszedł, ponieważ do królestwa może wejść 
tylko ten, kto jest naznaczony twoją pieczęcią." 

22. „Ulituj się więc nad nami, Pani, i naznacz nas pieczęcią twojej 
łaski. Któż bowiem jest tak głupi, tak szalony, aby ciebie nie kochał ca-
łym sercem, która przez Najwyższego zostałaś wybrana i od wieków 
przygotowana? Któż by cię nie czcił i nie szanował, skoro Ten którego 
uwielbiają wszystkie Moce niebieskie, obdarzył cię takim zaszczytem? 
Któż by bowiem chętnie nie kłaniał się »śladom stóp twoich« (Iz 60, 14), 
wobec której Pan majestatu tak pokornie pochylił się, z którą tak po 
przyjacielsku się złączył i do której z tak wielką miłością przywarł? Pa-
ni! Błagamy cię więc przez Niego i ze względu na Niego, nie gardź na-
szymi prośbami w potrzebach, ale uwalniaj nas zawsze od niebezpie-
czeństw, chwalebna i błogosławiona na wieki!" 

Odpowiedź Pani Ubóstwa 
23. Pani Ubóstwo odpowiedziała na to słodkim głosem, z sercem 

przepełnionym radością, z uśmiechem na twarzy, mówiąc: 
„Wyznam wam bracia i przyjaciele najdrożsi, że od kiedy zaczęliście 

mówić, zostałam napełniona weselem, »obfituję w radość« (2 Kor. 7,4), 
patrząc na wasz zapał, znając już wasze święte postanowienie. Wasze 
słowa stały się dla mnie »bardziej pożądane niż złoto i liczne drogie ka-
mienie, a słodsze nad miód i plaster miodowy« (Ps 18, 11). »Albowiem 
nie wy jesteście, którzy mówicie, ale Duch« Święty, »który mówi w was« 
(Mt 10, 20) i samo »namaszczenie poucza was o wszystkim« (1 J 2, 27), 
co powiedzieliście o najwyższym Królu, który tylko dzięki swojej wy-
łącznej łasce wziął mnie na oblubienicę, oddalając w ten sposób sromo-
tę moją z ziemi (cfr Iz 4, 1), i wśród dostojników nieba obdarzył mnie 
chwałą." 

24. „Pragnę dlatego, jeżeli was nie męczy słuchanie, opowiedzieć 
wam długą, ale nie mniej pożyteczną historię mojego stanu, abyście się 
nauczyli »jak macie postępować i podobać się Bogu« (1 Tes 4, 1), uni-
kając zasługującego na naganę patrzenia »wstecz,« wy, którzy chcecie 
»przyłożyć rąkę do pługa«" (cfr Łk 9, 62). 

„Nie jestem niewykształcona, jak sądzą liczni, ale i wystarczająco 
jestem podeszła wiekiem i przepełniona liczbą dni, znająca układy rze-
czy, różnorodność stworzeń, zmienność czasów. Poznałam niestałość ser-
ca ludzkiego częściowo dzięki doświadczeniu nabytemu w czasie, czę-
ściowo dzięki wrażliwej zdolności natury, a częściowo dzięki wspania-
łości łaski." 

Wspomnienie z raju 
25. „Niegdyś byłam »w raju Boga mojego« (Ap 2, 7), gdzie przeby-

wał nagi człowiek, a nawet byłam w człowieku, spacerując z nim po 
owym najpiękniejszym raju, niczego się nie bojąc, nie przeżywając żad-
nych wątpliwości i nie podejrzewając niczego wrogiego. Myślałam, że 
będę z nim na zawsze, ponieważ został stworzony przez Najwyższego 
sprawiedliwy, dobry, mądry i został umieszczony w tym najprzyjemniej-
szym i najpiękniejszym miejscu. Bardzo się cieszyłam, »igrając przed 
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nim w każdy czas« (Prz 8, 30), ponieważ nie mając żadnej własności, na-
leżał zupełnie do Boga." 

26. „Lecz niestety! Uległ niespodziewanemu złu, wcale nieznanemu 
od początku stworzenia, gdy ów nieszczęśliwy, który w piękności swojej 
utracił niegdyś mądrość, wszedłszy w węża, ponieważ nie mógł pozostać 
w niebie, podstępnie napadł go, aby jak on sam, również i człowiek stał 
się przeciwnikiem Bożego rozkazu. Biedny uwierzył źle radzącemu, a tak-
że uległ mu i »zapomniał« o Bogu »swoim Stworzycielu« (Pwt 32, 18), 
naśladując najpierw przeciwnika, a następnie przestępcę. Pismo mówi 
o nim, że najpierw »był nagi,« ale »nie wstydził się« (Rdz 2, 25), ponie-
waż posiadał doskonałą niewinność. Popełniając zaś grzech, poznał, że 
jest nagi i z powodu wstydu uciekając między »liście figowe,« zrobił 
»sobie przepaski«" (Rdz 3, 7). 

27. „Widząc więc mego towarzysza, który stał się przestępcą i okrył 
się liśćmi, ponieważ nie miał czego innego, oddaliłam się od niego, a sto-
jąc z daleka z zapłakaną twarzą, zaczęłam wpatrywać się w niego. »Cze-
kałam na tego, który by mnie wybawił od lękliwości ducha ii od tak wiel-
kiej nawałnicy«" (Ps 54, 9). 

,,»I nagle stał się z nieba szum« (Dz 2, 2) wstrząsający całym rajem, 
a wraz z nim zostało wysłane z nieba najwspanialsze światło. Patrząc, zo-
baczyłam P&na majestatu »przechadzającego się po raju w czasie wie-
trzyka po południu« (Rdz 3, 8), promieniującego chwałą nie do opowie-
dzenia i nie do wyrażenia. Towarzyszyło Mu mnóstwo aniołów, wołają-
cych wielkim głosem i mówiących: »Święty, święty, święty, Pan Bóg za-
stępów, cała ziemia jest pełna Twojej chwały« (Iz 6, 3). »Tysiące tysięcy 
służyło Mu, a po dziesięć kroć sto tysięcy stało przy Nim«" (Dn 7, 10). 

28. „Wyznaję, że zbytnio przerażona i cała drżąca zaczęłam słabnąć 
ze zdziwienia i strachu. Rozdygotana na ciele i z bijącym sercem, »z głę-
bokości wołałam« (Ps 129, 1), mówiąc: Panie, zmiłuj się! Panie, zmiłuj 
się! »Nie wchodź w sąd ze sługą twoim, albowiem nie usprawiedliwi się 
przed Tobą żaden żyjący« (Ps 142, 2). I powiedział mi: »Idź, ukryj się 
na krótki czas, aż przeminie zagniewanie« moje" (Iz 26, 20). 

„I natychmiast zawołał mego towarzysza, mówiąc: »Adamie, gdzie 
jesteś?« A ten: »Usłyszałem twój głos, Panie, i zląkłem się dlatego, że 
jestem nagi i ukryłem się« (Rdz 3, 9—10). Był rzeczywiście nagi, utra-
ciwszy podobieństwo do Stwórcy, ponieważ zstępując z »Jerozolimy do 
Jerycha wpadł między zbójców, którzy go też odarli« (Łk 10, 30) z dobra 
natury. Sam zaś jego Król najwyższy, ale niemniej najłaskawszy, dał 
mu okazję powrotu do Siebie i oczekiwał jego pokuty." 

29. „Prawdziwy biedak »skłonił serce swoje« wybiegając »ku słowom 
złośliwości, ku szukaniu wymówek w grzechach« (Ps 140, 4). W ten spo-
sób i winę powiększył i zasłużył na większą karę, »skarbiąc sobie gniew 
na dzień gniewu« (Rz 2, 5) i zagniewanie »sprawiedliwego sądu Bożego« 
(tamże). Nie oszczędził siebie ani swego potomstwa, rzucając wszystkich 
na pastwę straszliwego przekleństwa śmierci. Decyzją sprawiedliwą, ale 
niemniej miłosierną, »Pan wyrzucił go z raju rozkoszy« (Rdz 3, 23), po 
osądzeniu przez wszystkich, którzy byli w Jego orszaku. Bóg, postępując 
łagodniej, słusznie skazał go na to, aby powrócił do ziemi, z której zo-
stał wzięty. »Im odartym z szat niewinności uczynił odzienie ze skórek« 
(Rdz 3, 21), oznaczając przez nie jego śmiertelność." 

30. „Widząc mojego towarzysza przyodzianego w martwe skóry, zu-
pełnie od niego odeszłam, ponieważ został skazany na liczne prace, aby 
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się bogacił. Poszłam zatem na ziemię —• bezdomna wygnanka, płacząc 
i żaląc się bardzo. Od tego czasu nie znalazłam miejsca, gdzieby spoczę-
ła moja noga (cfr Rdz 8, 9), bowiem Abraham, Izaak, Jakub i inni otrzy-
mali w obietnicach bogactwa i »ziemię opływającą mlekiem i miodem« 
(Wj 3, 17), »U nich wszystkich szukałam odpoczynku« (Wj 24, 11) i nie 
znalazłam. Przed bramą zaś raju Bóg postawił cherubów z mieczem pło-
mienistym i obrotnym (cfr Rdz 3, 24). Tak było aż do czasu, gdy Naj-
wyższy przyszedł z »łona Ojca:< (J 1, 14) na świat. On łaskawie raczył 
mnie odszukać." 

Świadectwo Chrystusa 
31. „On, gdy po wykonaniu tego wszystkiego, co powiedzieliście, 

chciał wrócić do swego Ojca, który Go posłał, w testamencie mnie pozo-
stawił swoim wiernym wybranym i potwierdził niezmiennym dekretem, 
mówiąc im: »Nie miejcie złota ani srebra ani pieniędzy. Nie noście trzo-
sa ani torby, ani chleba, ani laski, ani sandałów i nie miejcie dwóch su-
kien« c(fr Mt 10, 9 nn; Mk 6, 8 nn; Łk 9, 3). »Temu, który chce się z to-
bą spierać w sądzie i wziąć suknię twoją, odstąp mu i płaszcz. A ktokol-
wiek by przymuszał cię na tysiąc kroków, idź z nim i drugie dwa»" (Mt 
5, 40 nn). »Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje 
i gdzie złodzieje wykopują i kradną« (Mt 6, 19). »Nie troszczcie się więc, 
mówiąc: Cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będzie-
my przyodziewać?« (Mt 6, 31). »Nie troszczcie się więc o jutro; albowiem 
jutrzejszy dzień sam o siebie będzie się troszczył. Dosyć ma dzień swojej 
nędzy« (Mt 6, 34). »Jeżeli ktoś nie odstępuje wszystkiego, co ma, nie mo-
że być moim uczniem« (Łk 14, 33) i wiele jeszcze innych rzeczy, które 
w tej księdze są zapisane." 

Apostołowie 
32. „Apostołowie i wszyscy Jego uczniowie zachowali to wszystko 

z największą pilnością i ani na chwilę nie zaniedbali niczego z tego 
wszystkiego, co usłyszeli od swego Pana i Mistrza. Oni najdzielniejsi żoł-
nierze, sędziowie świata wypełnili zbawienny rozkaz, ogłaszając go wszę-
dzie, a »Pan dopomagał i potwierdzał słowa przez cuda w ślad idące« 
(Mk 16, 20). Wszędzie przepełnieni współczuciem płonęli miłością i od-
dawali się na zaspokojenie potrzeb wszystkich ludzi, troszcząc się 
z wszelką czujnością, aby nie mówiono o nich: »Mówią, a nie czynią« 
(Mt 23, 3). Stąd jeden z nich bardzo poufale wyznał, tak mówiąc: »Nie 
śmiem bowiem nic mówić, czego by Chrystus nie dokonał przeze mnie 
w czynach i słowach mocą Ducha Świętego« (Rz 15, 11—19). Inny nato-
miast tak powiedział: »Nie mam złota i srebra« (Dz 3, 6). W ten sposób 
wszyscy wywyższyli mnie w życiu i śmierci największymi pochwałami." 

„Ich słuchacze starali się wykonać to wszystko, co im przekazali ich 
mistrzowie i sprzedając swoje »majętności i dobytek« rozdzielali je 
wszystkim, jak każdemu było potrzeba. »Wszyscy byli razem i mieli 
wszystko wspólne chwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu« (Dz 
2, 33 nn). Dlatego »Pan co dzień pomnażał liczbę tych, którzy mieli być 
zbawieni«" (Dz 2, 47). 

Następcy Apostołów 
33. „Prawda tych słów pozostawała przez długi czas u wielu, zwła-

szcza gdy w ich pamięci była jeszcze ciepła Krew ubogiego Ukrzyżowa-
nego i przesławny kielich Jego Męki upajał ich serca (cfr Ps 22, 5). Al-
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bowiem jeśli niektórzy byli kuszeni, aby usiłowali opuścić mnie na chwilę 
z powodu zbytniej surowości, to przypominając sobie rany Pana, przez 
które widać było wnętrze miłosierdzia, surowo karali się z powodu po-
kusy i silniej przywierali do mnie oraz żarliwiej mnie kochali. Byłam 
z nimi tak im wciąż przypominając bóle Męki wiecznego Króla, że nie 
mało wzmocnieni moimi słowami, chętnie znosili ból zadany żelazem 
rozdzierającym ich ciało i radośnie patrzyli na to, że święta krew płynie 
z ich ciała. Zwycięstwo to trwało tak długo, że codziennie miliony były 
znaczone pieczęcią najwyższego Króla" (cfr Ap 7, 3 n). 

Pokój przeciwny Ubóstwu 
34. „Lecz niestety! Wkrótce nastał pokój, a ów pokój był cięższy od 

każdej wojny. W jego początkach mało zostało opieczętowanych, jeszcze 
mniej w połowie, a najmniej przy końcu. I oto teraz z pewnością »w po-
koju gorycz moja największa« (Iz 38, 17) w której wszyscy uciekają ode 
mnie, wszyscy mnie zmuszają do ucieczki, nikt mnie nie poszukuje, 
wszyscy mnie opuszczają, ale nie moi domownicy, ale nie synowie. 
A przecież ja »wychowałam synów i wywyższyłam, a oni mną wzgardzi-
li«" (Iz 1, 2). 

„W owym czasie, »Kiedy świeciło światło« Pana »nad moją głową, 
a ja przy Jego świetle chodziłam w ciemnościach« (Job 29 3), srożący się 
szatan był w wielu, którzy przebywali ze mną, był wabiący ich świat, 
było pożądliwe ciało tak, że liczni zaczęli kochać »świat i to, co jest na 
świecie« (1 J 2, 15). 

Prześladowanie siostrą Ubóstwa 
36. „Lecz udoskonalenie wszystkich cnót, a mianowicie Pani Prze-

śladowanie, której Bóg dał Królestwo niebieskie (cfr Mt 5, 10) tak, jak 
we wszystkim, była ze mną ta wierna wspomożycielka, dzielna pomocni-
ca, roztropna pocieszycielka. Ona, jeśli tylko zauważała kiedyś, że nie-
którzy ziębną z miłości, że zapominają chociażby trochę o rzeczywistości, 
nieba, że w jakikolwiek sposób oddają serce sprawom ziemskim natych-
miast podnosiła głos, natychmiast zbierała wojsko, natychmiast okrywa-
ła hańbą oblicze synów moich, aby szukali Imienia Pańskiego. Teraz zaś 
»opuściła mnie siostra moja« (Łk 10, 40) »i nie ma światła oczu moich 
ze mną« (Ps 37, 10), ponieważ gdy tylko prześladowcy zostawili w spoko-
ju dzieci moje, okrutniej rozdzierają się wojną domową i wewnętrzną, 
»wzajemnie sobie zazdroszcząc, wzajemnie się drażniąc« (Ga 5, 28) 
w zdobywaniu bogactw i w opływaniu w rozkosze." 

Pochwała prawdziwie ubogich 
37. „Jednak po upływie pewnego czasu niektórzy zaczęli opamięty-

wać się i z własnej woli chodzić drogą prawą, którą swego czasu chodzili, 
zmuszeni koniecznością. Ci wszyscy przyszli do mnie, zanosząc nieustan-
nie ze łzami wiele próśb, abym zawarła z nimi przymierze wiecznego po-
koju i była z nimi, jak byłam niegdyś w dniach mojej młodości »kiedy 
Wszechmogący był ze mną, a wokoło mnie, dzieci moje,« (Job 29,5). Byli 
to mężowie cnoty pokój czyniący »bez zarzutu wobec Boga« (1 Tes 3, 13), 
trwający »w miłości bratniej«(2 P 1,7), jak długo żyli w ciele »ubodzy 
w duchu« (Mt 5,3), biedni w rzeczach materialnych, bogaci świętością 
życia, opływający w dary charyzmatów niebios, »duchem żarliwi, na-
dzieją weselący się, w utrapieniu cierpliwi, cisi i pokorni sercem« 
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(Rz 12,12), zachowujący pokój ducha, zgodę w postępowaniu, łączność 
dusz, radosną jedność w postępowaniu codziennym. Jednym słowem 
byli to mężowie oddani Bogu, mili aniołom, godni miłości ludzkiej, su-
rowi dla siebie, miłosierni dla innych, w czynach pobożni, w postępowa-
niu skromni, z radością na twarzy, z powagą w sercu, pokorni w powo-
dzeniach, wielkoduszni w przeciwnościach, umiarkowani w jedzeniu, bar-
dzo ubodzy w ubiorze, bardzo mało śpiący, wstydliwi i bojaźliwi oraz 
promieniujący wspaniałością wszelkiego dobra. Dusza moja była zespolo-
na z nimi (cfr 1 Sm 18,1), a »jeden duch i jedna wiara« (Ef 4,4) była 
w nas." 

Fałszywi ubodzy 
38. „Wreszcie powstali wśród nas, którzy »nie byli z nas« (1 J 2,19) 

jacyś »synowie Beliala« (1 Sm 2, 12), mówiący próżne rzeczy postępują-
cy niegodziwie, wyznający, że są ubodzy, gdy nimi nie byli, a mnie, któ-
rą chwalebni mężowie ukochali całym sercem, o których mówiłam, mieli 
w pogardzie i zniesławili, »idąc drogą Balaama z Bosor, który umiłował 
zapłatę nieprawości« (2 P 2,15), ludzie skażeni »na umyśle i wyzuci 
z prawdy, uważający pobożność za źródło zysku« (1 Tm 6,5). Byli to 
ludzie, którzy przyjmując habit świętego zakonu nie oblekli się w no-
wego człowieka (cfr Ef 4,24), lecz tylko przykryli starego. Uwłaczali swo-
im poprzednikom i tym, którzy byli twórcami tego świętego sposobu 
postępowania, życie i obyczaje ranili po kryjomu nazywając ich nieroz-
ważnymi, »niemiłosiernymi, okrutnymi« (Jr 50,42), a mnie, którą wzięli 
za swoją towarzyszkę nazywali leniwą, nierozumną, wstrętną, niewyksz-
tałconą, bezsilną i martwą. Robili to pod wpływem największego wysiłku 
zazdrośnicy, która biorąc odzienie owcy, z chytrością lisa, ukrywała 
wściekłość wilka." 

Chciwość 
39. „Jest to chciwość, którą określa się jako nieumiarkowaną pożą-

dliwość zdobywania albo posiadania bogactw. Nazywali ją imieniem 
szlachetniejszym, aby nie wyglądało na to, że mnie zupełnie opuścili i mó-
wili, że dzięki niej powstali z prochu i zostali podniesieni z gnoju (cfr Ps 
112,7). »Mówili ze mną spokojnie« (Ps 34,20) o niej, ale »w gniewie myś-
leli« (tamże) podstępnie. A chociaż nie może ukryć się spustoszenie mia-
sta »na górze położonego« (Mt 5,14), to jednak ją =jasnym rozeznaniem= 
albo =przezornością=, gdy tymczasem tego rodzaju — rozeznanie = ra-
czej należałoby nazwać zaślepieniem, a = przezorność = — zgubnym za-
pomnieniem wszelkiego dobra. 

I mówili do mnie: »Twoja jest moc, twoje królestwo« (1 Krn 29,11), 
nie bój się. Jest rzeczą dobrą gorliwie oddawać się dziełom miłosierdzia 
i poświęcać się owocnym sprawom — przychodzić z pomocą potrzebują-
cym i dawać coś biednym." 

Ubóstwo upomina fałszywych zakonników 
40. „I mówiłam im: Bracia, nie przeczę, że niezłe byłoby to, co mówi-

cie, lecz zaklinam »przypatrzcie się powołaniu waszemu« (1 Kor 1,26). Nie 
oglądajcie się wstecz. Nie schodźcie »z dachu, aby coś wziąć z domu« 
(Mt 24,17). Nie wracajcie z pola, »aby wziąć odzienie« (Mt 24,18). Nie wi-
kłajcie się »w sprawy świeckie«(2 Tm 2,4). Nie wikłajcie się znowu w bru-
dy i zepsucie świata, których uniknęliście przez poznanie Zbawiciela. 
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Jest bowiem rzeczą nieuniknioną, że ci, którzy się w nie znowu zaplą-
tali, będą brnąć dalej i staną się »ostateczne ich rzeczy gorsze od pier-
wszych« (Mt 12,45). Pod pozorem pobożności będą musieli oddalać się od 
tego, co zostało im przekazane świętym poleceniem." 

Ich odpowiedź 
41. „Gdy to wszystko im przedłożyłam, »powstała niezgoda między 

nimi« (cfr J 10, 19). Jedni »mówili, że jest« ona dobra i »dobrze mówi; 
drudzy zaś: nie, lecz« (J 7,12) chce nas zwieść, abyśmy ją naśladowali: 
nędzna jest i pragnie, abyśmy z nią wszyscy byli nędzni." 

Ubóstwo mówi o dobrych zakonnikach 
42. „W owym czasie moja zazdrośnica nie mogła mnie wypędzić z ich 

kraju, ponieważ byli jeszcze wśród nich liczni mężowie płonący w począ-
tkach swego nawrócenia wielkim żarem i wielką miłością, dobijający 
się do nieba głośnymi wołaniami i przenikający je wytrwałością gorli-
wych modłów, przechodzący samych siebie w kontemplacji, gardzący 
wszystkim, co ziemskie. »Wtedy przykazał mi Stwórca wszechrzeczy, któ-
ry i mnie stworzył« (Syr 24,12), i Pan powiedział mi: »Mieszkaj w Jaku-
bie i w Izraelu, weźmij dziedzictwo, a między wybranymi moimi zapuść 
korzenie« (Syr 24,13). Ja zaś bardzo pilnie to wykonywałam. Gdy tak 
przebywałam z nimi i szliśmy równocześnie drogą królewską, mieli »dzię-
ki mnie sławę u ludu i w oczach mocarzy budzili podziw« (Mdr 8,10 nn); 
ludzie ich czcili i nazywali świętymi. Oni sami uważali za niewłaściwe 
nazywanie ich świętymi, a przypominając sobie, co powiedział Syn Boży: 
»nie odbieram chwały od ludzi« (J 5,41), odrzucali zupełnie chwałę, którą 
ich otaczano." 

Chciwość przybiera nazwę = jasnego rozeznania = 
43. Gdy więc oni postępowali w tak żarliwym umiłowaniu Chrystusa. 

Chciwość, przybierając nazwę = jasnego rozeznania= zaczęła mówić do 
nich: Nie okazujcie się tak surowymi wobec ludzi, ani ich czcią tak nie 
pogardzajcie, lecz okazujcie się miłymi wobec nich i zewnętrznie nie 
gardźcie czcią, którą was otaczają, natomiast bardzo usilnie czyńcie to 
wewnętrznie. Dobrą jest rzeczą mieć przyjaźń królów, znajomość ksią-
żąt, życzliwość możnych, ponieważ, gdy oni was tak czczą i szanują, gdy 
tak was poważają i wychodzą naprzeciw, wielu widząc to, zbudowani ich 
przykładem łatwiej nawracają się do Boga." 

44. „Oni zaś widząc korzyść przyjęli daną radę, a nie broniąc się 
przed sidłem zastawionym na drodze, w końcu przyjęli całym sercem 
cześć i chwałę. Sądzili, że tacy są wewnątrz, jak o nich mówiono na 
zewnątrz, powierzając swoją chwałę ustom pochlebców, jak głupie panny 
sprzedającym olej, a nieużyteczny sługa — ziemi. Ludzie zaś, którzy uwa-
żali, że oni są tacy wewnątrz jak ukazywali się na zewnątrz ofiarowywali 
im chętnie własne dobra na odpuszczenie swoich grzechów. Na początku 
gardzili nimi wszystkimi, jak gnojem, mówiąc: Jesteśmy ubodzy i za-
wsze pragniemy być takimi; nie chcemy waszych rzeczy, lecz was! »Mając 
żywność i czym się przyodziać z tego jesteśmy zadowoleni« (1 Tm 6,3), 
ponieważ »marność nad marnościami i wszystko marność« (Koh 12,8). 
Dlatego szacunek ludzi wobec nich codziennie wzrastał coraz bardziej tak, 
że wielu z nich coraz mniej ceniło swoje dobra widząc, iż święci tak nimi; 
gardzą." 
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Przezorna troska 
45. „Tymczasem owa okrutna moja nieprzyjaciółka widząc to, za-

częła gwałtownie złościć się i zgrzytać zębami, a »dotknięta wewnętrznie 
bólem serca« (Rdz 6,6) powiedziała: co mam robić? »Oto — cały świat 
poszedł za« (J 12,19) nią. Przybiorę sobie nazwę przezornej troski »i będę 
mówić do« ich »serca« (Dz 2, 14), »być może, że mnie usłuchają i ulegną« 
(Ez 2,5). 

„I zrobiła tak, przemawiając do nich prostymi słowami: »Co tu stoi-
cie cały dzień próżnując« (Mt 20,6), nic nie troszcząc się o przyszłość? 
Cóż by wam przeszkadzało posiadać to wszystko, co jest konieczne do-
życia, gdybyście się powstrzymali od nadmiaru? Z większym bowiem po-
kojem i spokojem moglibyście dokonywać dzieła zbawienia własnego i in-
nych, jeśli byście na skinienie mieli to wszystko, co tak bardzo jest wam 
użyteczne. »Gdy macie czas« (Ga 6,10) troszczcie się o dobra materialne 
dla was i dla tych, którzy przyjdą po was, ponieważ ludzie powstrzy-
mają rękę od początkowych datków i zwyczajnych darów. Byłoby rze-
czą dobrą, aby tak zawsze było, lecz tego wcale nie możecie być pewni, 
skoro »Pan codziennie pomnaża« (Dz 2,47) waszą liczbę. Czyżby Bóg nie 
przyjął chętnie tego, że posiadalibyście coś, co moglibyście dać potrze-
bującym i »pamiętalibyście o ubogich« (Ga 2,10), skoro sam mówi: »szczę-
śliwsza to rzecz raczej dawać, aniżeli brać« (Dz 20,35)? Dlaczego nie 
przyjmujecie dóbr, które wam ofiarują, abyście nie pozbawiali ofiaroda-
wców wiecznej nagrody. Już nie trzeba, abyście się obawiali posiadania 
bogactw, skoro już za nic je uważacie. Nie ma błędu w rzeczach, lecr 
w duszy, ponieważ »widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił i były 
bardzo dobre« (Rdz 1,31)). Dla dobrych więc wszystkie rzeczy są dobre, 
wszystkie im służą i dla nich wszystkie zostały stworzone. O, jak wielu 
posiadających dobra źle je wykorzystuje. Gdybyście wy je posiadali, do-
larze je wykorzystalibyście, ponieważ święty jest wasz zamiar, święte 
wasze pragnienie. Nie chcecie wzbogacać własnych rodziców, ponieważr 
oni są wystarczająco bogaci, ale gdybyście mieli to, co jest konieczne, 
moglibyście żyć szlachetniej i właściwiej." 

„Gdy ona mówiła te i tym podobne szaleństwa, niektórzy z nich, 
którzy mieli wypaczone sumienie, natychmiast się zgodzili. Inni zaś jak 
głusi przechodzili mimo tego, a przytaczane przez nią racje trafnie od-
pierali swoimi odpowiedziami opierając się nie mniej niż ona na świa-
dectwach Pisma świętego." 

Chciwość prosi Lenistwo o pomoc 

46. „Chciwość widząc jednak, że w stosunku do nich nie może zaspo-
koić swego pragnienia, zmieniła plan, aby wykonać postanowienie. We-
zwała więc Lenistwo, któremu nie chce się rozpoczynać dobrych dzieł, 
a rozpoczętych wykonać. Weszła z nim w porozumienie i przeciw nim 
zawarła przymierze. Nie była z nim zbyt spoufalona, ani nie łączył ich 
wspólny los. Łatwo jednak doszło do zjednoczenia, jak niegdyś u Piłata 
i Heroda przeciwko Zbawicielowi (cfr Ps 2,2; Łk 23, 12). Po zawarciu 
porozumienia Lenistwo rozsierdziło się i zaatakowawszy wdarło się 
w ich granice razem ze swoimi sługami. Prowadząc walkę wszelkimi si-
łami zagasiło w nich miłość i doprowadziło ich do oziębłości i gnuśności. 
I tak powoli pochłonięci przez »lękliwość ducha« (Ps 54,9) stali się jak-
by wewnętrznie umarli" (cfr Ps 30,13). 
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Zakonnicy pokonani przez Lenistwo 
47. „Zaczęli następnie najnędzniej wzdychać do tego wszystkiego, co 

pozostawili w Egipcie (cfr Wj 16, 2 nn) i haniebnie szukali tego, czym 
wspaniałomyślnie pogardzili w sercu. Smutni kroczyli po drodze przy-
kazań Bożych, a wyschłym sercem biegli do wszystkiego, co im się nada-
rzało. Ustawali pod ciężarem, a z powodu wielkiego ubóstwa ducha z tru-
dem mogli złapać oddech. Rzadko przeżywali skruchę, a nigdy żalu. 
Posłuszeństwo ich było pełne szemrania, a sposób myślenia zwierzęcy, 
radość rozpasana, smutek bojaźliwy, mowa nieostrożna, śmiech próżny; 
na twarzy wesołkowatość, krok butny, odzienie miękkie i delikatne 
o wyszukanym kroju i wykwintnie uszyte, sen długi, jedzenie nadmier-
ne, picie nieumiarkowane. Rzucali na wiatr próżne słowa, żarty i brednie. 
Opowiadali niewiarygodne rzeczy, zmieniali prawa, rozdzielali prowin-
cje i pilnie zajmowali się sprawami ludzi świeckich. Nie troszczyli się 
zupełnie o rozwój duchowy, nie było u nich żadnego starania o zbawie-
nie duszy; rzadko była rozmowa o sprawach niebiańskich, a pragnienie 
wieczności było oziębłe." 

48. „Tak zatwardziali zaczęli zazdrościć sobie nawzajem, nawzajem 
wyzywać, a chcąc panować jeden nad drugim — oskarżać brata o naj-
gorszą zbrodnię (cfr Rdz 37, 2). Unikali utrapienia, szukając tylko tego, 
co sprawiłoby im pustą radość, ponieważ nie byli już w stanie przeżyć 
radości prawdziwej. Zachowując jednak wszędzie pozory świętości, aby 
zupełnie nie stracić na wartości i mówiąc o rzeczach świętych ukrywali 
przed prostymi ludźmi swoje godne pożałowania postępowanie. Jednak 
ich rozluźnienie wewnętrzne było tak wielkie, że nie będąc w stanie uk-
ryć go w sobie uzewnętrzniali je jawnymi znakami." 

49. „Wreszcie zaczęli schlebiać ludziom świeckim i wchodzić z nimi 
w zażyłe związki, aby wykorzystać ich zamożność w celu powiększenia 
swoich zabudowań i pomnożenia tego, czym niegdyś wzgardzili. Sprze-
dawali piękne słówka bogaczom i kłaniali się damom, a dwory królew-
skie i książęce odwiedzali, aby przyłączyć »dom do domu, a rolę do roli« 
(Iz 5, 8) przydać. I teraz są czczeni i wzbogaceni, potężni na ziemi, po-
nieważ »ze złości do złości przechodzili i Pana nie poznali« (Jr 9, 3). 
Upadli, »gdy się podnosili« (Ps 72, 18), porzuceni na ziemi przed naro-
dzeniem, a jednak mówią mi: jesteśmy twoimi przyjaciółmi." 

Wzbogaceni ubodzy prześladują Ubóstwo 
50. „Ja bardzo bolałam nad niektórymi z tych mędrków, którzy by-

li dość biedni i wzgardzeni na świecie, a skoro przyszli do mnie, »wzbo-
gacili się« (Ap 18, 9). Otyli i upasieni wierzgali bardziej od innych, 
drwiąc ze mnie. Sami oczywiście »nie byli godni nawet życia, od niedo-
statku i głodu niepłodni, którzy żuli chwasty i korę drzew, brudni od 
nędzy i biedy« (Job 30, 2—4). Teraz nie są zadowoleni z życia wspólne-
go, lecz »sami siebie odłączają, bez bojaźni samych siebie pasący«" (Jud 
19 i 12). Ich postępowanie przez szukanie zbytecznych rzeczy jest wy-
starczająco uciążliwe dla innych. Pragną zaszczytów wśród uczniów Chry-
stusa oni, którzy nawet na świecie byli bardzo pogardzani wśród znajo-
mych. Oni, gdy często brakowało im chleba jęczmiennego i wody, a »za 
rozkosz sobie mieli być pod cierniami, synowie głupich i podłych, a na 
ziemi zgoła się nie ukazujący, stoczyli się na nędze moje, brzydzą się 
mną, a daleko ode mnie uciekają i nie wstydzą się pluć na oblicze moje« 
(Job 30, 7—14). Doznałam od nich »zniewag i wiele strachu« przeżyłam, 
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a ci, »którzy byli w pokoju ze mną i strzegli boku mego« (Jr 20, 10) urą-
gali mi. Wstydzili się mnie i im bardziej uświadamiali sobie, że dzięki 
mojemu dobrodziejstwu wzbogacili się, tym bardziej poniewierali mną, 
aż do tego stopnia, że nawet nie chcieli słyszeć mojego imienia." 

Ubóstwo wzywa ich do opamiętania się 
51. „Ja bardzo bolałam i mówiłam do nich: »Nawróćcie się, synowie« 

odstępujący, »a uleczę odwrócenie wasze« (Jr 3, 22). Strzeżcie się przed 
wszelką chciwością, która jest bałwochwalstwem (Kol 3, 5), ponieważ 
»skąpy nie nasyci się pieniędzmi« (Koh 5, 9). »Wspominajcie dawne dni, 
w których oświeceni przetrwaliście wielką potyczkę utrapień« (Hbr 10, 
32). Nie stajcie się »synami odstępstwa na zatracenie, ale wiary na zba-
wienie duszy« (Hbr 10,39). »Kto przekroczył Prawo Mojżeszowe bez 
wszelkiego miłosierdzia = śmierć ponosi za świadectwem dwóch albo 
trzech =. Na ileż sroższe kary, mniemacie, zasługuje ten, który by Sy-
na Bożego podeptał i =krew przymierza=, przez którą został uświęcony 
za pospolitą poczytał i Ducha łaski zelżył« (Hbr 10,28). »Nawróćcie się 
więc, przestępcy, do serca« (Iz 46, 8), »ponieważ niczyje życie nie polega 
na obfitości tego, co posiada«" (Łk 12, 15). 

„Oni zaś rozwścieczeni mówili: »Idź precz, nędznico, odstąp od nas, 
nie chcemy znać dróg twoich«" (Job 21, 14). 

„A ja mówię do nich: »Zmiłujcie się nade mną, zmiłujcie się nade 
mną, chociaż wy, przyjaciele moi. Dlaczego prześladujecie mnie« (Job 
19,21—22) bez przyczyny? Czyż nie powiedziałam wam, że moje i wasze 
obyczaje nie są zgodne? Oto żałuję, że was poznałam." 

Pan przemawia do Ubóstwa 
52. ,,»I stała się mowa Pańska do mnie, mówiąc:« (Jr 13, 3): »Wróć 

się, wróć się, Sulamitko, wróć się, wróć się, abyśmy na cię patrzyli« (Pnp 
6,12). Ci synowie »drażniący są« (Ez 2, 7) »i nie chcą cię słuchać, ponieważ 
nie chcą mnie słuchać« (Ez 3, 7). »Ich serce stało się niewierne i drażniące; 
odstąpili i odeszli« (Jr 5, 23); »nie odrzucili bowiem ciebie, ale mnie« 
(1 Kri 8, 7). Ty bowiem wyuczyłaś ich przeciwko sobie i wykształciłaś 
ich ku utrapieniu swemu, ponieważ gdyby cię nie przyjęli nigdy by tak 
nie byli ubogaceni. Udawali, że cię kochają, aby tak wzbogaceni, odeszli. 
Dlatego walcząc o coś przeciwnego, odwrócili się, a »uchwyciwszy się 
kłamstwa nie chcieli się nawrócić« (Jr 8,5). Obyś im znowu nie uwie-
rzyła, gdy będą ci mówić dobre rzeczy, ponieważ »wzgardzili tobą i będą 
szukać duszy twojej« (Jr 4, 30). »Ty nie podnoś za nimi chwały i nie 
módl się, bo cię nie wysłucham« (Jr 7, 16), odrzuciłem ich bowiem ponie-
waż »oni sami wzgardzili mną«" (1 Kri 15, 23). 

Pani Ubóstwo mówi błogosławionemu Franciszkowi o wzlocie i upadku 
w życiu zakonnym 

53. „Oto, bracia, opowiedziałam wam długą historię. »Powieki niech 
uprzedzają kroki« (Prz 4, 25) wasze, abyście wiedzieli co macie robić. 
Jest rzeczą bardzo niebezpieczną oglądać się wstecz i drwić z Boga. 
»Wspominajcie na żonę Lota« (Łk 17, 32) i »nie każdemu duchowi wierz-
cie« (1 J 4, 1). »Najmilsi, ufam wam jednak« (Hbr 6, 9), ponieważ widzę 
w was bardziej aniżeli w innych rzeczy lepsze i bliższe zbawieniu, gdyż 
wydaje mi się, że zupełnie odrzuciliście wszystko, że zupełnie pozbyliście 
się wszelkich ciężarów. Najmocniejszym argumentem na to wszystko jest 

19 — Wczesne źródła franciszkańskie !I 
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dla mnie wejście na tę górę, którą tylko nieliczni mogli czasem zdobyć, 
lecz, to »mówię wam, przyjaciele moi« (Łk 12, 4), »ponieważ złość wielu 
sprawia, że podejrzewam nawet cnotę dobrych i nieraz doświadczyłam 
wilków drapieżnych w owczym odzieniu«" (Mt 7, 15). 

54. „Z pewnością pragnę, aby każdy z was stał się naśladowcą świę-
tych, którzy przez wiarę i cierpliwość otrzymali mnie w dziedzictwie. 
Ponieważ jednak obawiam się, aby nie przydarzyło się wam to, co i in-
nym, daję wam zbawienną radę, a mianowicie, abyście nie chcieli, jak 
na początku, zdobyć od razu wyższych i świętszych rzeczy, lecz powoli 
postępując pod wodzą Chrystusa doszli jednak do szczytów. Uważajcie, 
abyście po obłożeniu korzeni waszych nawozem nie stali się bezowocni, 
ponieważ wówczas nic innego nie pozostaje, jak wycięcie was siekierą. 
Nie wierzcie w pełni waszemu uczuciu, które was teraz ożywia, ponieważ 
zmysły człowieka skłonniejsze są do wypełniania zła, aniżeli wykonywa-
nia dobra, a duch łatwo powraca do przyzwyczajeń, chociaż od nich kie-
dyś bardzo się oddalił. Wiem, że ze zbyt wielkiej gorliwości wydaje się 
wam to bardzo lekkie. Lecz pamiętajcie, co jest powiedziane, że »ci, którzy 
Mu służą są stali i w aniołach swoich znalazł nieprawość«" (Job 4.18). 

55. „Wprawdzie na początku wszystko jest dla was bardzo łatwe do 
zniesienia, lecz wkrótce po zapewnieniu bezpieczeństwa przestaniecie się 
troszczyć o otrzymane dobra. Będziecie mniemać, że w pewnym momen-
cie chcecie wrócić do tego samego i znaleźć pierwotną pociechę, lecz do-
puściwszy się raz niedbalstwa, niełatwo się go wyzbyć. Serce wasze bę-
dzie się skłaniało do innych rzeczy, lecz rzadko będzie was głośno wzy-
wało abyście powrócili do pierwszych.' Tak popadłszy w oziębłość 
i lenistwo duchowe będziecie mówić próżne słowa uniewinniania się: nie 
możemy być tacy mężni, jak byliśmy na początku; teraz idą inne czasy; 
nie wiedząc, co jest powiedziane, że »gdy człowiek« skończył »dopiero 
zacznie« (Syr 18, 6). A tylko głos będzie w duszy waszej zawsze mówił: 
Jutro, jutro powrócimy »do męża pierwszego, ponieważ lepiej nam było 
wówczas, aniżeli teraz«" (Oz 2, 7). 

„Bracia, »oto powiedziałem wam« (Mt 28, 7) wiele i »jeszcze wiele 
mam wam powiedzieć, czego teraz nie możecie znieść« (J 16, 12). Nadej-
dzie jednak godzina, gdy jasno wyłożę wam wszystko." 

Odpowiedź błogosławionego Franciszka i braci 
56. Na to błogosławiony Franciszek ze swoimi braćmi upadł pokor-

nie na ziemię dziękując Bogu, powiedział: „Pani nasza, słuszne jest to, 
co mówisz i w tym wszystkim nie ma niczego, co zasługiwałoby na od-
rzucenie. »Prawdziwa jest mowa, którą usłyszeliśmy na ziemi« naszej 
»o twoich mowach i o twojej mądrości«; i dużo »większa jest mądrość 
twoja niż słowa, o której słyszeliśmy. Szczęśliwi mężowie twoi i szczę-
śliwi słudzy twoi, którzy są przed tobą zawsze i słuchają mądrości two-
je j . Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój« na wieki, »któremu 
spodobałaś się,« a On »umiłował cię na wieki i ustanowił cię« królową, 
»abyś czyniła sąd« (3 Kri 10, 6—9) i miłosierdzie wobec Jego sług. 
»O, jak dobry jest i słodki duch twój« (Mdr 12, 1), poprawiający błądzą-
cych i upominający grzeszących!" 

57. „Pani! Oto na miłość Króla wiecznego, na miłość, którą ciebie 
ukochał i którą ty Go kochasz, zaklinamy cię, abyś nie zawiodła nas 
w naszym pragnieniu, lecz »uczyń z nami według« łagodności i »miło-
sierdzia twego« (Syr 50, 24). »Wielkie są bowiem« dzieła »twoje i nie do 
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wyrażenia; dlatego dusze nieumiejętne błądzą« (Mdr 17, 1) z dala od cie-
bie. A ponieważ idziesz sama, niedostępna ze wszystkich stron, »jak woj-
ska uszykowane porządnie« (Pnp 6, 3), ci, którzy nie są w stanie cię do-
cenić, nie mogą z tobą przebywać. Lecz oto my jesteśmy twoimi sługami 
»i owcami twego pastwiska« (Ps 78,13). Na zawsze i na wieki przysięga-
my i postanawiamy »strzec wyroków sprawiedliwości Twojej«" (Ps 118, 
106). 

Zgoda Ubóstwa 
58. Na to »poruszyło się wnętrze« (3 Kri 3, 26) pani Ubóstwa, a po-

nieważ właściwym dla niej jest litować się i ochraniać, nie mogąc pow-
strzymać się dłużej, pobiegła i uścisnęła ich, i obdarzając każdego poca-
łunkiem pokoju, powiedziała: „»Oto już przychodzę« (Ap 22, 7), bracia 
i synowie moi, jestem z wami, wiedząc, że zdobędę bardzo wielu z was." 

„Błogosławiony Franciszek nie posiadając się z radości zaczął wiel-
kim głosem wielbić Wszechmogącego Boga, »który nie opuszcza ufają-
cych Mu« (Jdt 13, 17), mówiąc: »Błogosławcie Pana wszyscy wybrani 
Jego, obchodźcie dni radości i wysławiajcie Go« (Tb 13, 10), »ponieważ 
jest dobry, ponieważ na wieki miłosierdzie Jego«" (Ps 135, 1). 

I zstępując z góry prowadzili panią Ubóstwo do miejsca, w którym 
pozostawali; »była« zaś »godzina prawie szósta« (J 4, 6). 

Uczta Ubóstwa z braćmi 
59. Przygotowawszy zaś wszystko zmusili ją do posiłku z nimi. Lecz 

ona powiedziała: „Pokażcie mi najpierw kaplicę, salę obrad, wirydarz, 
jadalnię, kuchnię, sypialnie i miejsce pracy, piękne krzesła, lśniące sto-
ły i obszerne mieszkania. Nic bowiem z tego nie widzę, spostrzegam tyl-
ko, że jesteście weseli i mili, obfitujący w radość, przepełnieni pociechą, 
jakbyście spodziewali się, że wszystko będziecie mieć pod ręką na każde 
życzenie." 

Oni zaś odpowiadając powiedzieli: „Pani i Królowo nasza, my, twoi 
słudzy, jesteśmy utrudzeni długą drogą, a i ty, przychodząc z nami nie-
mało zmęczyłaś się. Jedzmy więc najpierw, jak sobie życzysz, a tak 
wzmocnieni spełnimy wszystko według twego życzenia." 

60. „Słuszne jest to, co mówicie, ale przynieście już wody, abyśmy 
mogli obmyć sobie ręce i ręczniki, którymi wytrzemy się." 

Oni więc natychmiast dali je j kawałek jakiegoś glinianego naczynia 
napełnionego wodą, ponieważ nie było tam naczynia całego. Rozkładając 
zaś bezradnie ręce rozglądali się tu i tam za ręcznikiem. Gdy go nie zna-
leźli, jeden dał je j tunikę, w którą był ubrany, aby sobie wytarła nią ręce. 
Ona natychmiast przyjmując ją z wdzięcznością, w sercu swoim wielbi-
ła Boga, który złączył ją z takimi ludźmi. 

61. Zaprowadzili ją następnie na miejsce, gdzie był przygotowany 
stół. Gdy przyszła, rozejrzała się nie widząc nic innego, jak tylko trzy 
albo cztery kawałki chleba z jęczmienia czy otrąb położone na trawie, 
ogromnie zdziwiła się, mówiąc w sercu swoim: „»Kto kiedyś widział coś 
takiego u ludzi świeckich?« (Iz 66, 8). »Błogosławiony jesteś Ty, Panie 
Boże« (1 Krn 29, 10), »który masz staranie o wszystkich; masz bowiem 
v/ pogotowiu moc, kiedy chcesz; nauczyłeś lud Twój przez takie czyny« 
(Mdr 12, 13. 18—19) podobać się Tobie. I tak usiedli razem »dzięki skła-
dając Bogu« (Kol 3, 17) za wszystkie Jego dary." 

19* 
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62. I rozkazała Pani Ubóstwo przynieść na talerzach gotowane po-
trawy. Przyniesiono więc jeden talerz napełniony zimną wodą, aby 
wszyscy maczali w niej chleb; nie było tam bowiem wiele talerzy, ani 
obfitości gotowanych potraw. 

Poprosiła, aby podano je j przynajmniej trochę jakichś surowych ja-
rzyn. Nie mając jednak ogrodu ani ogrodnika nazbierali w lesie dzikiego 
zielska i położyli przed nią. 

Powiedziała: „Przynieście trochę soli, abym posoliła zielsko, ponie-
waż jest gorzkie." 

Mówią: „Zaczekaj, Pani, aż pójdziemy do miasta i przyniesiemy ci, 
jeśli znajdzie się ktoś, kto by nam dał." 

Mówi: „Podajcie mi nóż, abym oczyściła te trawy i ukroiła chleba, 
ponieważ jest bardzo twardy i wyschnięty." 

Odpowiadają je j : „Pani, nie mamy kowala, który robiłby nam noże. 
Teraz użyj zębów zamiast noża, a później się postaramy." 

„A czy nie macie trochę wina?" — zapytała. 
Odpowiedzieli: „Pani nasza, nie mamy wina, ponieważ niezbędny dla 

życia ludzkiego jest chleb i woda (cfr Syr 29, 28) i dla ciebie nie jest 
rzeczą dobrą picie wina, gdyż oblubienica Chrystusa powinna unikać wi-
na, jak trucizny." 

63. Gdy zaś nasycili się bardziej chwałą tak wielkiego niedostatku, 
aniżeli gdyby była obfitość wszystkiego, wysławiali Pana, w obliczu któ-
rego znaleźli tak wielką łaskę. Zaprowadzili ją na miejsce, gdzie mogłaby 
odpocząć, ponieważ była zmęczona. I rzuciła się obnażona na gołą ziemię. 

Poprosiła również o poduszkę pod głowę, a oni natychmiast przynie-
śli kamień i podłożyli je j . 

Ona zaś po spokojnym i zdrowym śnie szybko wstała, prosząc, aby 
je j pokazano klasztor. Zaprowadziwszy ją na jakieś wzgórze pokazali je j 
cały okrąg ziemi, który mogła widzieć, mówiąc: 

„Pani, to jest nasz klasztor." 

Pani Ubóstwo błogosławi braciom i zachęca ich 
do trwania w otrzymanej łasce 

64. Rozkazała, aby wszyscy bracia usiedli razem i skierowała do nich 
»słowa życia« (J 6, 69), mówiąc: 

„»Błogosławieni jesteście,« synowie, »od Pana Boga, który stworzył 
niebo i ziemię« (Jdt 13, 23). Z tak wielką pełnią miłości przyjęliście mnie 
w waszym domu, że wydawało mi się, iż jestem z wami jakby w raju Bo-
ga. Dlatego jestem »napełniona radością i nader obfituję w pociechę« (2 
Kor 7, 4), a że tyle się spóźniłam, dlatego proszę o przebaczenie. Naprawdę 
Pan jest z wami, »a ja nie wiedziałam« (Rdz 28, 16). Oto już widzę to, 
czego pragnęłam, już mam to, czego pożądałam, ponieważ z owymi je-
stem złączona na ziemi, którzy przedstawiają mi obraz Tego, któremu 
jestem poślubiona w niebiosach. Niech Pan błogosławi waszej »mocy, 
a dzieło rąk« (Pwt 33, 11) waszych niech przyjmie." 

65. „Proszę i błagam was bardzo, jako »najdroższych synów« (1 Kor 
4, 14), abyście trwali w tym, co rozpoczęliście pod wpływem nauki Du-
cha Świętego. Nie rezygnując z waszej doskonałości, jak to jest w zwy-
czaju niektórych, lecz uniknąwszy wszelkich zasadzek ciemności zawsze 
dążcie do coraz większej doskonałości. Rodzaj życia, który ślubowaliście 
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jest najwspanialszy i przewyższa moc i siły ludzkie oraz jaśniejszym 
światłem oświetla doskonałość waszych poprzedników. Nie miejcie żad-
nej wątpliwości i nie wahajcie się w sprawie posiadania Królestwa nie-
bieskiego, ponieważ posiadacie już zadatek przyszłego dziedzictwa i już 
przyjęliście dar Ducha Świętego. Zostaliście naznaczeni pieczęcią chwa-
ły Chrystusowej odpowiadając we wszystkim dzięki Jego łasce, wyma-
ganiom owej pierwszej grupy, którą on zgromadził, gdy przyszedł na 
świat. Co bowiem je j członkowie uczynili w Jego obecności, to wszystko 
wy zaczęliście wykonywać pod Jego nieobecność i dlatego nie wstydźcie 
się mówić: »Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą«" (Mt 
19, 27). 

66. Niech was nie odstrasza wielkość walki, ani ogrom pracy, ponie-
waż otrzymacie obfite wynagrodzenie. »A patrząc na sprawcę i wyko-
nawcę wszelkiego dobra, Pana Jezusa Chrystusa, który mając przed so-
bą radość podjął krzyż nie bacząc na hańbę« (Hbr 12, 2), trzymajcie się 
»niezachwianie przy wyznawaniu nadziei« (Hbr 10, 23) waszej. »W mi-
łości biegnijcie do wyznaczonego wam boju« (Hbr 12, 1). Biegnijcie dro-
gą cierpliwości, która jest wam najbardziej potrzebna, »abyście czyniąc 
wolę Bożą dostąpili obietnicy« (Hbr 10, 36). »Bóg bowiem ma moc« (Rz 
11, 23) doprowadzić szczęśliwie do końca dzięki swojej świętej łasce to, 
co rozpoczęliście, a co przewyższa siły ludzkie, ponieważ wierny jest 
w obietnicach. 

67. „»Duch, który działa w synach niewierności« (Ef 2, 2) niech 
w was nie znajdzie nic miłego sobie, żadnej wątpliwości, żadnego braku 
ufności, aby nie otrzymał od was żadnej podstawy w spełnianiu swojej 
nieprawości przeciw wam. Albowiem »pyszny jest bardzo« i »pycha je-
go i hardość jego większe są aniżeli moc jego« (Iz 16, 6). Żywi wobec was 
»wielki gniew« (Ap 12, 12) i zwróci przeciwko wam broń wszelkiej swojej 
przebiegłości i będzie usiłował wylać truciznę swojej złości, jako że już 
w walce zwyciężył pozostałych i odrzucił, i boleje, patrząc, że wy jeste-
ście ponad nim." 

68. „Najdrożsi! Z powodu nawrócenia waszego mieszkańcy niebios 
przeżyli wielką radość i wobec odwiecznego Króla wyśpiewali nowe pie-
śni. Cieszą się aniołowie w was i z was, ponieważ gdy przez was wielu 
zachowa dziewictwo i będzie promieniować czystością, niebieskie pań-
stwo będzie dźwignięte z ruin i zostaną uroczyście wprowadzone tam 
dziewice, ponieważ ci, którzy »nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić 
będą jak aniołowie Boży w niebie« (Mt 22, 30). Radują się Apostołowie 
widząc, że jest odnowione ich życie, głoszona nauka, ukazane dzięki 
wam przykłady wyjątkowej świętości. Weselą się męczennicy spodzie-
wając się odzwierciedlenia ich wytrwałości w przelaniu świętej krwi. 
Cieszą się wyznawcy wiedząc, że w was będzie często przypomniane ich 
zwycięstwo nad wrogiem. Radują się dziewice, »idące za Barankiem — 
gdziekolwiek pójdzie« (AP 14, 4), wiedząc, że dzięki wam liczba ich co-
dziennie powiększa się. W końcu całe niebo przepełnia radość, ponieważ, 
każdego dnia będzie się obchodzić uroczystości z powodu przybywania 
nowych mieszkańców i będzie się roztaczała woń świętych modlitw 
wznoszących się z tego padołu." 

69. „Bracia! »Błagam was usilnie przez miłosierdzie Boże« (Rz 12, 
1), dzięki któremu staliście się tak ubogimi, wypełniajcie to, po co przy-
szliście, do czego wznieśliście się znad rzek Babilonu. Przyjmijcie pokor-
nie ofiarowaną wam łaskę, wykorzystujcie ją zawsze we wszystkim tak, 
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jak na to zasługuje, na cześć, chwałę i uwielbienie Tego, który umarł za 
was — Jezus Chrystus, nasz Pan, który z Ojcem i Duchem Świętym ży-
je i króluje, zwycięża i panuje Bóg wiecznie wspaniały przez wszystkie 
wieki wieków. Amen." 

Dzieło to zostało napisane w lipcu, po śmierci błogosławionego Fran-
ciszka, w 1227 roku od Wcielenia Zbawiciela naszego^ Pana Jezusa Chry-
stusa. 1 j 
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