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A la primera part del nostre comen-
tari a l’Admonició 27, vam meditar 
les seves tres primeres dites i vam 

veure com d’important era el seu con-
tingut per a la nostra vida franciscana. 
És possible que a la nostra reflexió que-
dés patent que no només es tracta de 
conèixer unes veritats, sinó de viure-les, 
de posar-les en pràctica. El present és 
un d’aquells casos en què no és sufi-
cient amb escoltar i en els que el que 
és decisiu consisteix en actuar. Escoltar 
(del llatí “audire”), escoltar les paraules 
de sant Francesc és molt important, però 
el més important és obeir-les (del llatí 
“obaudire”). Doncs el que el nostre Pare 
es proposa amb les seves “paraules 
d’amonestació” no és més que guiar els 
seus seguidors a una autèntica vida cris-
tiana, a una vida modelada per l’esperit 
de l’Evangeli, a una vida en el Regne 
de Déu. I com amb les seves recomana-
cions i advertiments sobre la vida espi-
ritual, sobre la vida segons l’Esperit del 
Senyor, Francesc no se cerca a si mateix 
i només vol servir desinteressadament el 
Senyor en els homes, és un guia segur 
en el que podem confiar de veritat i al 
que hem d’obeir amb promptitud.

LES VIRTUTS GUIEN A L’AMOR DE DÉU
El quart apotegma de l’Admonició 27 

ens introdueix en un tema completament 
nou, però de particular importància per al 
nostre temps:

Un cop més, Francesc col·loca davant 
els nostres ulls un enunciat gnòmic que té 
molta importància per a la vida espiritual, 
per a la vida dels religiosos. La vida de 
les persones integrades en ordes o ins-
tituts religiosos, l’Església la denomina 
“vida religiosa”, és a dir, una vida vincu-
lada amb Déu, una vida lligada a Déu; 
una vida amagada amb Crist en Déu (cf. 
Col 3,3); una vida al servei de la salvació 
del món i de l’edificació de l’Església; una 
vida, per tant, que ha de mantenir l’assos-
sec en totes les seves actuacions. I això 
està vigent per a tots els religiosos i en 
totes les èpoques, tant si viuen comuni-
tàriament en un convent com si procuren 
viure la vida religiosa fora del convent, a 
la manera, per posar un exemple, dels 
membres de l’orde franciscà seglar.

Potser comprenguem més fàcilment el 
sentit d’aquest enunciat si el formulem a la 
inversa: quan en una vida unida a Déu no 
hi ha assossec, sinó vel·leïtat, xerrameca 
i curiositat, és a dir, quan en ella s’instal·la 
el neguit i la vagància, allò principal està 
seriosament amenaçat; en aquest cas 
l’home de Déu no pot arribar a ser inte-
rior i feliç, no pot arribar a experimentar la 
intimitat de la seva vida amb Crist, passa 
per alt la comunió dels sants en l’Església. 
Déu no és un Déu de desassossec, sinó 
un Déu d’assossec; en Ell “no hi ha canvis 
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ni ombres de rotacions” (Sant 1,17). Per 
això, com més s’acosta l’home a Déu, més 
assossec posseeix; com prega Francesc: 
“Tu ets la seguretat, tu ets l’assossec” (AlD 
4). I, al contrari, com més s’allunya de Déu, 
més desassossegat està l’home interna-
ment i externament. Per això, quan l’ésser 
humà abandona Déu i només se cerca a 
ell mateix, quan gira entorn d’ell mateix en 
comptes de viure orientat cap a Déu, es 
fan amos d’ell la preocupació, el neguit i la 
vagància. L’home el centre del qual és ell 
mateix, està obert a moltes fonts de neguit, 
perquè li manca el veritable centre. En 
canvi, l’home centrat en Déu se sap segur, 
com encertadament expressa un antic pro-
verbi: “Déu, que és assossec, assossega 
tot amb la seva acció assossegadora”.

Això posa de relleu un seriós problema 
del que ens hem de prevenir els homes 
d’avui, que vivim en una època dominada 

per l’agitació i l’activisme. Les notícies 
se succeeixen ràpidament, una sensació 
substitueix una altra, una opinió desplaça 
una altra. Vivim en un ambient on hi ha 
molt de neguit i vagància. I aquesta agi-
tació de la vida actual, contra la que és 
difícil defendre’s, es filtra de moltes mane-
res a la vida de tots nosaltres. ¿Qui pot 
prevenir-se de la passió de l’activisme que 
domina l’home modern, necessitat de man-
tenir-se en contínua activitat? ¿No hi ha 
moltes persones que es tornen neguito-
ses quan tot s’assossega entorn d’elles? 
Són capaces de suportar moltes coses... 
excepte el silenci! ¿No es contagia aquest 
neguit? ¿Com podem conservar llavors 
l’assossec?

Aquí adquireix el seu ple sentit la medi-
tació, la segona paraula que sant Francesc 
contraposa com a remei per a vèncer el 
neguit i la vagància. Diu ell textualment: On 
hi ha assossec i meditació, allà no hi ha 
neguit ni vagància. En la meditació és on 
hem d’assossegar-nos, on hem de trobar 
l’assossec.

¿I què vol dir meditació? Si ens atenim 
al sentit original de la paraula “meditatiu”, 
que és la que aquí empra Francesc, medi-
tació significa que qui medita està atent 
a quelcom, reflexiona sobre quelcom, es 
fixa en quelcom, considera quelcom, cen-
tra la seva atenció en quelcom. Es tracta, 
doncs, d’una sèrie d’activitats que només 
poden efectuar-se en l’assossec. Qui les 
realitza no vol que se’l molesti, perquè si 
es distreu no pot assolir el seu propòsit, 
no pot meditar.

Aplicant aquesta descripció al nostre 
tema, podem dir que per al cristià medi-
tar significa estar atent a Déu, reflexionar 
sobre Déu i les seves obres, fixar-nos en la 
vida amb Déu i en Déu, considerar la unió 
de la nostra vida amb Déu, centrar la nos-
tra atenció en la nostra vida en presència 
de Déu, exercitar-nos, per tant, en la nostra 
vida de comunió i intimitat amb Déu. L’exe-
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cució de totes aquestes activitats suposa 
i requereix assossec –així ho suggereix 
la mateixa enumeració. Al mateix temps, 
ens assosseguen, perquè trobem la feli-
citat en Déu, perquè Ell pot regalar-nos la 
seva paraula, perquè ens renovem en la 
nostra obediència a Ell, perquè aprenem a 
oblidar-nos de nosaltres mateixos per estar 
cada cop més a la seva disposició. En la 
meditació Déu torna a ser el centre de la 
meva vida, el punt entorn al qual gira tot.

Així doncs, la meditació es converteix 
en la possibilitat que Déu m’ofereix de tro-
bar-lo, d’apropar-me a Ell. En la meditació 
se’m brinda l’assossec de Déu per a la 
resta de la vida de cada dia, de manera 
que ja res no pot desassossegar-me, car 
l’he trobat a Ell i no vull separar-me d’Ell, 
que és el meu Estimat (cf. Cant 3,4). I aquí 
és precís reflexionar sobre un problema 
que és especialment greu en el nostre 
temps. Moltes persones es lliuren de bona 
gana a activitats caritatives o a tasques 
apostòliques. En elles se sent l’home realit-
zat i útil, i troba la plenitud més ràpidament 
i satisfactòriament que en l’aparent inactivi-
tat de la meditació, en l’oració que assos-
sega en Déu. En nom de l’activitat externa, 
es descuida o fins i tot s’abandona l’oració. 
Es conrea, camuflant-la perillosament, una 
pietat horitzontal consistent en el servei 
de l’home a l’home, a costa de la pietat 
vertical, que uneix Déu i l’home. Per això té 
una renovada actualitat la paraula de sant 
Francesc que estem meditant: On hi ha 
assossec i meditació, allà no hi ha neguit 
ni vagància. Quan l’home deixa d’assosse-
gar-se en l’oració, perd la quietud interior, 
cau en la preocupació, es torna inestable. 
I l’activitat apostòlica i l’acció caritativa per-
den la seva fecunditat interior. Però l’home 
s’adona d’això gairebé sempre tard, massa 
tard. Quan un queda atrapat per l’acti-
visme, difícilment torna l’assossec. S’evita 
llavors l’assossec de l’oració, que no es pot 
suportar físicament ni psíquicament.

Aquesta és sens dubte la perillosa 
situació en què es troben avui molts cris-
tians, encara quan molts d’ells creguin 
que estan actuant correctament. Amb la 
seva paraula d’amonestació Francesc pot 
assenyalar-nos el camí de la curació: si 
estimem i conreem l’assossec de l’oració, 
romandrem en l’amor de Déu que en ella 
experimentem i que ens fa feliços, el nos-
tre apostolat seguirà tenint la benedicció 
de Déu i el nostre servei caritatiu estarà 
animat per l’Esperit del Senyor.

Francesc, home plenament evangèlic, 
utilitza aquí l’expressió temor del Senyor 
en el mateix sentit que s’utilitza a la 
Bíblia. Qui posseeix el temor del Senyor 
es col·loca davant Déu en una actitud 
de veneració incondicional. Reconeix en 
obediència el senyoriu de Déu sobre tot i 
sobre tots, començant per la pròpia vida 
d’un. Tem a Déu, respecta i no conculca 
els drets de Déu. Tem a Déu i l’acull tal 
com és, com el Senyor la possessió del 
qual som nosaltres. Per això, el temor de 
Déu implica pobresa i obediència: pobresa, 
perquè no s’atribueix res a si mateix i usa 
totes les coses en actitud de reverent acció 
de gràcies a Déu; i obediència, perquè 
preserva respectuosament la propietat de 
Déu de qualsevol abús i utilitza les coses 
segons la voluntat de Déu.

Per això, el temor de Déu és camí i 
requisit del Regne de Déu: de “l’atri de 
Déu”, de la “propietat de Déu” que som 
cadascú de nosaltres, tant individualment 
com en quant comunitat en l’Església, així 
com la mateixa Església en el seu conjunt. 
Som Església també en allò petit i en allò 
mínim, i el Regne de Déu roman en nosal-
tres si perseverem en el temor del Senyor, 
plenament orientats cap a Ell –primer de 
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tot a partir de l’assossec que brolla de l’ora-
ció–, i estem totalment sotmesos i subjec-
tes a Ell. Llavors som servents de Déu com 
fills i filles seus estimadíssims i, per tant, 
obedients. 

Quan el cristià viu d’aquesta manera, 
l’enemic no pot tenir lloc per entrar-hi, per-
què Déu protegeix als qui el temen, cuida 
dels qui el serveixen, custodia a tots els 
qui s’adhereixen a Ell. “Feliç el qui tem el 
Senyor i estima de cor els seus preceptes. 
La seva descendència serà gran al país, 
serà beneït el llinatge dels justos” (Sal 
111,1-2). “Venerar el Senyor és primícia de 
saviesa, són molt prudents els qui el vene-
ren. La lloança del Senyor dura per sem-
pre”. (Sal 110,10). “L’injust, quan ho veu, es 
consumeix, estreny les dents d’indignació: 
l’ambició de l’injust acaba malament” (Sal 

111,10). Així és veritablement! On hi ha 
temor del Senyor a custodiar el seu atri, 
allà l’enemic no pot tenir lloc per entrar-hi”.

Aquí ens hem de referir un cop més a 
l’apotegma de sant Francesc que hem con-
siderat abans. El respecte i la reverència a 
Déu només es mantenen vius en qui con-
templa incessantment Déu i la seva santa 
operació, sense allunyar-se del Senyor. El 
qui així actua, roman en actitud de reverèn-
cia davant tot el que Déu fa. Té reverència 
a la casa de Déu, al temple de Déu que 
som cadascun de nosaltres per la gràcia. 
Si no trobem contínuament Déu en l’oració, 
el perdem de vista. I llavors ens perdem en 
la llunyania de Déu. Sense l’oració contem-
plativa desapareix el temor del Senyor, que 
custodia l’atri. I quan això ocorre no té res 
d’estrany que penetrin les potències ene-
migues de Déu. Avui dia hem de fixar-nos 
amb molta atenció i lucidesa en aquestes 
relacions de vida!

L’Admonició 27, que és un càntic de 
lloança a les virtuts, començava parlant 
de la caritat i acaba amb una paraula que 
es refereix a una actitud plena d’amor i 
en la que manifestament es relacionen 
la misericòrdia  i l’enduriment, per una 
banda, i el discerniment i la superfluïtat per 
l’altra. La misericòrdia i el discerniment 
veritables, el veritable do del discerniment 
forma part de l’amor autèntic, de la caritat 
que és amor de Déu. Aquesta misericòrdia 
ha d’estar oberta a tots i a tot, fins i tot a les 
faltes i culpes dels altres: “¿No t’havies de 
compadir del teu company, com jo m’havia 
compadit de tu?” (Mt 18,33). Així ho exi-
geix Déu, que és el rei en el seu Regne. 
Per això el comportar-nos mútuament amb 
misericòrdia és una llei bàsica del Regne 
de Déu, malgrat el proïsme sigui realment 
culpable: “Sigueu imitadors de Déu, com a 
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fills seus estimats, i viviu estimant tal com 
Crist ens va estimar i s’entregà a si mateix 
per nosaltres, oferint-se a Déu com a víc-
tima d’olor agradable” (Ef 5,1-2). En rela-
ció a aquest amor misericordiós de Déu 
a nosaltres, pecadors, Francesc no pot 
menys que exhortar:

“I en això vull conèixer que tu estimes 
el Senyor i a mi, servent seu i teu, si feies 
això, és a dir, que no hi hagi al món cap 
frare que hagi pecat tot el que hagi pogut 
pecar, que en haver vist els teus ulls, se’n 
torni mai sense la teva misericòrdia, si 
cerca misericòrdia. I si no cerca misericòr-
dia, demana-li si la vol. I si després pecava 
mil cops davant els teus ulls, estima’l més 
que a mi, per tal de dur-lo al Senyor. I tin-
gues sempre compassió d’aquests tals”.  
(CtaM 9-11).

Així com Déu té misericòrdia amb 
nosaltres al llarg de tota la nostra vida, 
així també nosaltres hem de tractar-nos 
mútuament amb misericòrdia.

S i  un home és dur  i  es manté 
inaccessible a qui ha estat culpable, si 
en comptes d’estar disposat a perdonar 
s’aferra als seus propis drets, vol dir que 
està centrat sobre ell mateix. Encara 
segueix sotmès a aquell egoisme que té 
per centre al seu estimat “jo”. En un home 
així no pot desplegar-se l’amor que prové 
de Déu i que ens ha estat donat per tal que 
arribi als altres a través nostre. Els homes 
endurits són “impediment en ells i en els 
altres per a la caritat” (2 R 7,3). I l’home 
egoista, que no té cap misericòrdia, està 
exclòs de l’amor de Déu. Per tant, ja no 
forma part del Regne de Déu.

Fixem-nos també en el discerniment i 
la superfluïtat, el segon punt d’aquesta 
màxima de sant Francesc! A la virtut con-
trària al vici de la superfluïtat Francesc la 
denomina “discretio”, discreció, que pot 
traduir-se per “discerniment”, “modera-
ció”, “indulgència”. Amb aquesta paraula 
designa Francesc l’actitud que impulsa 

l’home a mantenir-se atent en tot a la 
voluntat de Déu i li permet prendre les 
seves decisions segons la voluntat de 
Déu, tenint en compte totes les circums-
tàncies i no un mer punt de vista. Aquesta 
actitud, ajustada a la mesura de Déu, no 
exagera unilateralment ni en determinades 
pràctiques de pietat ni en una complaença 
excessiva (que pot donar-se sobre tot res-
pecte a un mateix), ni de cap altra manera. 
El discerniment no s’allunya de la mesura 
de Déu. Quan no existeix aquesta justa 
mesura, poden actuar descontroladament 
el caprici i la tossuderia de l’home. I lla-
vors l’home se cerca a si mateix, no cerca 
Déu. Es lliura al seu amor propi, en comp-
tes de lliurar-se a “la caritat que és Déu” 
(1CtaF II,19). En certa manera gira entorn 
a si mateix. Per això la misericòrdia i la 
discreció formen part de l’autèntic amor en 
el Regne de Déu, que és reflex de l’amor 
de Déu. En canvi, qualsevol immoderació 
i tot enduriment impedeixen aquell amor, 
impedeixen i posen en perill el Regne de 
Déu en nosaltres.


