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adta nékem, hogy békességet köt veletek és nem lesz károtokra töb-
bé semminemû dolgotokban, ha ti is fogadjátok néki, hogy minden 
szükséges eledelét megadjátok; és én a farkasért kezes leszek, hogy õ 
a békességnek kötését erõsen megtartja”. Ekkor mind a nép egyetlen 
hanggal fogadta, hogy a farkast állhatatosan etetni fogja. És Szent Fe-
renc mindeneknek füle hallatára mondotta: „Hát te, atyámfia farkas, 
fogadod-e ezeknek a polgároknak, hogy a békét és a szerzõdést meg-
tartod, hogy sem embernek, sem állatnak, sem semminemû teremt-
ménynek ártalmára nem leszesz?” És a farkas térdre ereszkedvén, fejét 
meghajtván, testének és fülének mozgásával, farkának csóválásával je-
lét adta, amennyire az tõle tellett, hogy minden szerzõdést tehetsége 
szerint megtart.

Mondá ekkor Szent Ferenc: „Testvérem farkas, akarom, hogy mi-
képpen nékem hitedet adtad, míglen a városnak kapuin kívül valánk, 
azonképpen itt minden népnek elõtte adjad nékem hitedet, hogy eze-
ket tartod és hogy a kezességért, melyet éretted vállaltam, csalárdsággal 
nem lész hozzám”. Ekkor a farkas felemelvén jobblábát, Szent Ferenc 
kezébe tette. Eme cselekedetnek és a felül mondottaknak láttára oly 
nagy álmélkodás és vigasság lõn az egész gyülekezetben, Szent Fe-
rencnek ily ájtatosságáért és a csoda újságért, mind pedig a farkasnak 
és népnek békességéért, hogy mindenek az ég felé kezdének kiáltozni, 
dícsérvén és áldván az Istent, hogy küldé nékik Szent Ferencet, ki az õ 
érdemének miatta megszabadította õket a szörnyû fenevad torkából.

Ennek utána a mondott farkas két esztendeig éldegélt Agobbio vá-
rosában, és szelíden bement a házakba, ajtóról-ajtóra járt, senkit sem 
bántva, senkitõl sem bántatva és a népek tisztességgel táplálták; és jár-
tában a földeken és a házakban egyetlen eb sem ugatta meg soha. Vé-
gezetül két esztendõnek multával farkas testvér meghalt az öregségtõl4; 
miért is a polgárok igen bánkódtak, mivel hogy látván õt ezenképpen 
szelíden járva a várost, mindig eszükbe juttatta Szent Ferencnek eré-
nyeit és jámborságát. Krisztusnak dicséretére. Amen.

HUSZONKETTEDIK FEJEZET

MIKÉPPEN SZELÍDÍTETTE MEG SZENT FERENC A GERLICÉKET, 
MELYEK NÉKI ADATTAK.

Némi napon egy gyermek sok gerlicét fogott és vitte, hogy eladná 
azokat. Ekkor találkozott véle Szent Ferenc, ki mindenkor sajátságos 
áhítattal viseltetett a szelíd állatok iránt, szánakozó tekintettel nézvén 
ama gerlicéket, mondotta a gyermeknek: „Ó jó fiú, kérlek, add nékem 
ezeket, nehogy ez ártatlan madarak, melyekhez a Szent Írás a tiszta 
és alázatos és hûséges lelkeket hasonlítja, a kegyetlenek kezébe kerül-
jenek, kik õket megölik”. A gyermek Istentõl ihletve, legottan Szent 
Ferencnek adta valamennyit; és õ ölébe fogadván a madarakat, édes-
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deden kezde beszélni hozzájuk: „Ó én testvérkéim, együgyû gerlicék és 
ártatlanok és tiszták, miért hagyjátok magatokat foglyul ejteni? Most 
imé, meg akarlak titeket szabadítani a haláltól, fészket rakván néktek, 
hogy megtermékenyüljetek és megsokasodjatok a ti Teremtõtöknek pa-
rancsolatja szerint”.

És méne Szent Ferenc és tõn fészket mind a madaraknak. És õk 
elfoglalván a fészket, tojásokat raktak, kiköltvén azokat, fiaztak a ba-
rátoknak szemeláttára és ezenképpen maradtak és oly igen szelídek 
és kezesek valának Szent Ferenchez és egyéb barátokhoz, miként ha 
az õ maguk étette tyúkocskáik lettek volna. És soha el nem repültek, 
míglen Szent Ferenc áldásával el nem bocsátotta õket.

És ama gyermeknek, ki a gerlicéket adta, mondá Szent Ferenc: 
„Fiam, valamikor még barát leszesz te e Szerzetben és örömest fogsz 
szolgálni Jézus Krisztusnak”. És így lõn; mert miképpen néki Szent 
Ferenc eleve mondotta, a gyermek baráttá lõn és nagy jámborsággal élt 
vala a Szerzetben. Áldott Krisztusnak dicséretére. Amen.

HUSZONHARMADIK FEJEZET

LÁTVÁN SZENT FERENC, HOGY AZ ÖRDÖG BEMÉNE VALAMELY 
BARÁTHOZ, ELÕSZÓLÍTOTTA AMA BARÁTOT 

ÉS BÛNÉNEK MIATTA ADVÁN NÉKI PENITENCIÁT, MEGGYÓGYÍTOTTA ÕT.

Mikor egyszer Szent Ferenc a Porciuncula klastromában imádko-
zott, megvilágosíttatván Istentõl, látá, hogy a helyet mindenestõl be-
kerítették és megostromolták az ördögök, miképpen valamely hadba 
szállt nagy sereg. De közülök a kolostorba bejutni egyetlen egy sem 
tudott; lévén ama barátok oly igen jámborak, hogy az ördögök nem 
találtak olyat, kinek általa beférkõzhettek volna. De mert sok idõn át 
vesztegeltek imigyen, történt, hogy ama barátok egyike háborkodván 

valamelyik másiknak ellene, töprenkedni kezdett az õ szívében, mi-
képpen vádolhatná be és állhatna bosszút rajta. Mivelhogy e barát 
állhatatoskodott a rossz gondolatban, az ördög nyitott kaput lelvén, 
besurrant a kolostorba és nyakára ült a barátnak.

Látván a könyörületes és szorgos pásztor, aki mindig virrasztott az 
õ nyájai felett, hogy a farkas betört és felfalni készül az õ juhocskáját, 
legottan eloszólítá ama barátot és megparancsolta néki, hogy elõtte 
tüstént vetné ki magából a gyûlölet mérgét, mely felebarátja ellen fel-
gyülekezett benne és melynek miatta õ az ellenség kezére jutott. Amaz 
megfélemülten, hogy a szent atya az õ szívébe látott, kiveté minden 
mérgét, gyûlölségét és beismervén az õ bûnét, töredelmesen kérte a 
könyörületes penitenciát. Minekutána feloldoztatott és a reája rótt 
penitenciát elvevé, legottan Szent Ferencnek szeme láttára kitakaro-
dott belõle az ördög; és a barát a jó pásztornak jóságából ezenképpen 
szabadulván a kegyetlen bestia karmai közül, hálát adott Istennek és 
megjavultan és okultan tért vissza a szent pásztor nyájához, nagy jám-
borságban élvén ennekutána. A Krisztusnak dicséretére. Amen.

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET

MÉNE SZENT FERENC TENGEREKEN TÚLRA, HOGY A SZULTÁNNAK 
ÉS A SARACÉNUSOKNAK A KERESZTÉNY HITET PRÉDIKÁLJA.

Szent Ferenc Krisztus hitének buzgalmától és a vértanuság kívá-
násától ösztökélten, elméne egykor tizenkét szentséges társával ten-
gereken túlra, hogy menne egyenest Babilonia Szultánjához.1 És el-
jutván a Saracénusoknak néminemû tartományába, hol oly szörnyû 
emberek vigyázták a határokat, hogy egyetlen keresztény sem juthatott 
által, hanem ha holtan; Istennek kedvére volt, hogy õket nem gyilkol-
ták meg, csak elfogták, megostorozták és megkötözötten hurcolták a 


