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Frans af Assisis liv Bonaventura Hent PDF Frans af Assisi er blevet en af middelalderens mest fascinerende
skikkelser. Gennem sin livsførelse og spiritualitet blev han den store inspirator, der allerede mens han levede
fik tusindvis af efterfølgere. To klosterordner, en for mænd og en for kvinder, opstod efter ham. I en tid, hvor
kristne og muslimer bekrigede hinanden på det grusomste, rejste han gennem krigsområdet til sultanen med et
budskab om fred. Hans levned udgør også i dag en inspiration til fordybelse. Hans grav besøges hvert år af
tusindvis af turister og pilgrimme fra hele verden, og i Assisi mødes repræsentanter fra forskellige religioner

til bøn for fred.

Den mest kendte og udbredte levnedsskildring af Frans’ liv er skrevet af Bonaventura. Bonaventura levede
samtidig med Frans, og hans levnedsskildring blev den af kirken autoriserede skildring af Frans’ liv.
Bonaventuras skildring er oversat af pastor Johannes Jong og tilføjet en introduktion, skrevet af pastor

Lisbeth Mannerup Nielsen.
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