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L’Admonició 23 tractava de “la humili-
tat”, del “ser menors”, que constitueix 
un dels elements essencials de la 

vida franciscana, individual o comunitària. 
Les Admonicions 24 i 25 tracten d’un altre 
element essencial  d’aquesta mateixa vida, 
el “de l’amor veritable” o, com titulen amb 
major precisió molts manuscrits, “del veri-
table amor fratern”.

La Regla no but l lada diu:  “Tots 
sense excepc ió s ’anomenin frares 
menors” (1 R 6,3). Certament aquesta 
norma afecta en primer lloc als religio-
sos seguidors de sant Francesc. Però, 
a més, conté el nucli essencial d’allò 
al que són cridats per la gràcia de Déu 
tots els homes i dones que segueixen 
el sant d’Assís. Les paraules citades 
descriuen quina és la grandesa de la 
vocació de tots els franciscans en el 
Regne de Déu i, al mateix temps, la 
benedicció que aquesta vocació signi-
fica per a l’Església; expressen el que 
hem de ser i viure com a fraternitat 
franciscana o com a Orde en l’Esglé-
sia; ens exposen de manera fàcilment 
comprensib le en què consiste ix la 
nostra tasca més urgent a l’Església: 
mantenir viva en ella, com a germans 
menors de tots, la pobresa i humilitat 
salvífiques de Crist.

Francesc ja ens ha indicat en altres 
Admonicions seves com hem de ser els 
“menors”, vivint en pobresa i veritable 
humilitat. Ara ens parla sobre la fraternitat, 
de la que també ha parlat amb freqüència 
en les seves “paraules d’amonestació”, i 
ens exposa com hem de viure l’amor fra-
tern en la vida quotidiana:

“Benaurat el servent que estima el seu 
germà tant quan està malalt i no li pot cor-
respondre, com quan està sa i li ho pot 
recompensar”  (Adm 24).

“Benaurat el servent que estima i res-
pecta el seu germà tant quan és lluny d’ell, 
com quan és amb ell; i que, al seu darrere, 
no en diu res que amb caritat no pogués 
dir al seu davant” (Adm 25).

I. “Benaurat el servent…”
Aquestes dues Admonicions comencen, 

com moltes altres, amb la benaurança: 
“Benaurat el servent...”. És un detall que 
no hem de deixar passar desapercebut, 
si no volem perdre de vista que tot el que 
es diu en elles es relaciona amb el Regne 
de Déu. Perquè és benaurat l’home que 
compleix, com a servent de Déu, el que 
Déu vol. “Benaurat aquell servent a qui el 
seu amo, quan arriba, troba que ho fa així” 
(Mt 24,46), tal com li ho havia encarregat. 
Quan l’home no actua conforme al man-
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Admonició 24

Benaurat el servent que estima el seu germà tant quan està malalt i no li pot 
correspondre, com quan està sa i li ho pot recompensar.

Admonició 25

Benaurat el servent que estima i respecta el seu germà tant quan és lluny 
d’ell, com quan és amb ell; i que, al seu darrere, no en diu res que amb 

caritat no pogués dir al seu davant.
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dat de Déu, es precipita en 
el desordre, en el caos, i lla-
vors no és feliç, sinó infeliç i 
desgraciat. Pel contrari, quan 
fa el que el Senyor vol, el 
que el Senyor espera d’ell, i 
compleix amb el cor ben dis-
posat els mandats de Déu, 
està acollint i fent present 
el regnat de Déu, realitza el 
Regne de Déu. I els homes 
que acullen el Regne de Déu 
i el serveixen com a servents 
obedients, són benaurats.

Com més es reflexiona sobre aquest 
“Benaurat el servent...” tants cops repetit 
per Francesc, home que va mantenir una 
relació filial exquisida amb Déu i que va 
experimentar amb tanta fe la paternitat de 
Déu, més se sent, i amb raó, la necessitat 
de preguntar-se quin és el sentit i el perquè 
d’aquesta expressió. Sens dubte, Francesc 
la va prendre de l’evangeli, i va compren-
dre que ella havia de modelar l’actitud de 
l’home cap a Déu. Si comparem entre 
si les Admonicions que comencen amb 
aquesta benaurança, immediatament salta 
a la vista que és servent de Déu l’home 
que obeeix Déu, l’home que està dispo-
sat a servir-lo. Com més l’home escolta 
i obeeix Déu en la seva vida personal i 
en la seva vida de convivència i relació 
amb els altres, més és, com a servent de 
Déu, un home benaurat, un home perfecte 
i sant, redimit i santificat. L’obediència a 
Déu és l’ànima de la salvació i santificació 
de l’home, l’ànima de tota santedat.

Això se’ns farà potser més evident 
si pensem, com fa aquí Francesc, en el 
manament primer i principal de la llei de 
Déu, que és també el més difícil per a 
l’home enredat i abstret en el seu propi jo, 
el manament de l’amor mutu: “Us dono un 
manament nou: que us estimeu els uns als 
altres tal com jo us he estimat. Així, doncs, 
estimeu-vos els uns als altres” (Jn 13,34). 

Obeint aquest manament, l’home assoleix 
la perfecció. Així és com arriba a ser un 
home perfecte, un cristià cabal. En aquesta 
obediència a l’amor, en aquesta obedièn-
cia caritativa (“car aquesta és obediència 
caritativa, perquè satisfà Déu i el proïsme”, 
Adm 3,6), assoleix també la plenitud i per-
fecció la vida en comú dels cristians, com a 
fills de l’únic Pare, units en l’amor de Crist.

Tots som germans perquè tots som fills 
del Pare que està en el cel (cf. Mt 23,9), i 
la nostra unitat fraterna és el signe del nou 
poble de Déu, dels servents de Déu en la 
nova aliança: “Tothom coneixerà que sou 
deixebles meus per l’amor que us tindreu 
entre vosaltres” (Jn 13,35). Així doncs, 
l’amor mutu, que nosaltres, com a “ger-
mans menors” i servents de Déu, hem de 
fer realitat plenament i sobretot en l’Esglé-
sia, és el principal servei que hem de pres-
tar al Regne de Déu, a la seva realització 
aquí i ara. Això és justament el que Fran-
cesc posa en clar quan exhorta els seus 
seguidors dient: “Benaurat el servent...”.

II. L’Amor ha de ser desinteressat 
L’amor fratern, sense el qual no pot existir 

el Regne de Déu, ha de ser autèntic i ha de 
viure’s en els petits detalls de cada dia. Ha 
de viure’s i manifestar-se amb tota autenti-
citat en les relacions d’un amb els altres. De 
l’amor en aquests petits detalls, que molts 
cops passem per alt, és del que parla Fran-
cesc en aquestes dues Admonicions:
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El text original llatí és un mica fosc. Ja 
a l’Edat Mitjana proporcionà molts malde-
caps als copistes, que tractaren de llimar-lo 
i fer-lo comprensible. De totes maneres, el 
seu sentit és ben evident.

Francesc adverteix que també l’amor 
fratern pot viure’s en propi profit, cercant 
el benefici d’un mateix. Si aquest fos el 
cas, estaríem abusant de manera egoista 
de l’amor. Per la seva naturalesa, l’ésser 
humà pensa davant tot i en totes les coses 
en el seu propi benefici. Per això, en les 
accions realitzades per amor al pròxim pot 
infiltrar-se l’interès egoista. A vegades, 
qui fa un bé a una altra persona, pensa 
en com aquesta pot correspondre-li. Així 
succeeix sempre que fem quelcom bo als 
altres esperant que ens donin les gràcies o 
ens reconeguin el que els hem fet, volent, 
per tant, retenir per a nosaltres mateixos 
part del bé que hem realitzat. Quants 
cops pensem i diem: ¿Per què he de ser 
sempre jo el qui comenci? ¿I de mi, qui es 
preocupa? ¿I això a mi de què m’aprofita? 
L’actitud reflectida en aquestes preguntes 
impossibilita estimar tal com Crist ens va 
dir: “Us dono un manament nou: que us 
estimeu els uns als altres tal com jo us he 
estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns 
als altres”  (Jn 13,34). L’amor del segui-
dor de Crist és un amor que no reté res 
per a si mateix. L’amor del germà menor, 
que sempre i en tot ha de viure “sense 
res propi” (cf. 1R 1,1; 2R 1,1), és un amor 
desinteressat, que no cerca res per a ell 
mateix.

I aquest amor és el que explica el nostre 
pare sant Francesc en l’Admonició 24, pre-
sentant-lo com exemple el cas del germà 
malalt o delicat que no està en condicions 
de poder correspondre al bé que se li ha 

fet. En l’atenció al malalt pot desplegar-se la 
plenitud de l’amor de Crist que se’ns brinda 
en els sants sagraments amb total desinte-
rès, amb autèntic servei i plena fraternitat. 
En l’atenció al germà malalt, dèbil o des-
valgut el nostre amor pot donar mostres de 
ser un amor autèntic, prolongació de l’amor 
de Crist. On existeix aquest amor, allà està 
Déu! I on està Déu, l’home és benaurat!

El genuí amor fratern, si és veritable-
ment cristià, és un amor respectuós. El 
respecte és l’essència,  el secret més pro-
fund de l’amor cristià. L’amor cristià creix 
i es recolza en el respecte a Crist, que 
viu per la gràcia en els nostres germans. 
L’home té respecte a allò sant, a Déu. 
Per això, hem de respectar tot el que es 
relaciona amb Déu. Per desgràcia, això 
s’oblida amb freqüència. Aquesta és la 
raó per la qual el nostre amor mutu ha de 
ser sempre respectuós: ha de basar-se 
sobre el respecte a Déu i no ser quelcom 
merament extern. I aquest amor respec-
tuós s’ha de practicar i cultivar no només 
quan el germà està present, sinó també 
en la seva absència, cosa que és gene-
ralment molt més difícil. 

I és que, com ens deixa entreveure 
aquí Francesc, quan no està present el 
germà es vulnera molts cops aquest amor 
respectuós amb dures murmuracions o 
amb rigorosos judicis i condemnes; els 
cristians, les comunitats franciscanes, 
no som una excepció en aquest mode 
d’actuar. Potser per això ens adverteix 
aquí Francesc expressament sobre aquest 
punt! En tot cas, i no obstant la seva 
sobrietat d’expressió, aquesta paraula 
d’amonestació és una meravellosa indi-

Benaurat el servent que estima el seu 
germà tant quan està malalt i no li pot 

correspondre, com quan està sa i li ho pot 
recompensar (Adm 24).

Benaurat el servent que estima i respec-
ta el seu germà tant quan és lluny d’ell, 

com quan és amb ell; i que, al seu darrere, 
no en diu res que amb caritat no pogués dir 
al seu davant (Adm 25).
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cació del camí que condueix a un amor 
fratern autèntic, fet vida i realitat: “Que us 
estimeu els uns als altres tal com jo us he 
estimat” (Jn 13,34). I aquest manament té 
vigència de manera especial quan parlem 
dels altres, sobretot en la seva absència. 
Així és com s’abat i remou un dels princi-
pals obstacles per estimar Crist en els nos-
tres germans. Així pot desplegar-se en les 
nostres comunitats, amb llibertat i sense 
obstacles, l’amor de Crist que habita en 
nosaltres. Un amor conreat i desenvolupat 
d’aquesta manera, actualitza enmig nostre, 
de manera real i eficaç, un fragment del 
Regne de Déu. I aquest existeix només 
quan hi ha una actitud correcta d’uns 
homes amb altres. Més encara: el Regne 
de Déu existeix precisament on es dóna 
aquesta actitud en les trobades i relacions 
de cada dia, i en les que molts cops no 
ens adonem que són lloc d’actualització i 
presència del Regne de Déu.

III. Conseqüències pràctiques
Estem cridats a coses sublims: a la 

comunió de vida en el Regne de Déu. I, 
per assolir-la, Déu mateix ens ha proveït 
amb la gràcia santificant: “Déu, donant-
nos l’Esperit Sant, ha vessat el seu amor 
en els nostres cors” (Rom 5,5). L’Esperit 
Sant vol construir i consolidar a través de 
nosaltres el regne de l’amor, el nou Regne 
de Déu. I, per això, és imprescindible la 
nostra col·laboració.

1. Tot depèn, per tant, de que, en una 
actitud de disponibilitat i de servei desin-
teressats i amb amor respectuós, siguem 
instruments dòcils i adequats de l’Esperit 
de Déu. A això al·ludeix amb energia 
Francesc en aquestes dues Admonicions. 
En ambdues resplendeix la força allibe-
radora i salvífica de l’obediència a Déu. 
Aquesta obediència treu en el servent de 
Déu els impediments que impossibiliten 
o dificulten la lliure acció de l’Esperit de 
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Déu en nosaltres i a través de nosaltres. 
El servent de Déu, que “no vol retenir 
res per a si mateix” (cf. CtaO 29), és un 
instrument adequat, dòcil i sempre dispo-
nible en les mans amoroses de l’Esperit 
Sant, que vol animar-ho tot. En la renún-
cia a tot el que és propi, es converteix en 
pur instrument a través del qual l’amor de 
Déu pot lliurar-se plenament als homes. 
Com més actuem així, més benaurats 
som com a servents de Déu!

2. “En una actitud de disponibilitat i de 
servei desinteressats”. És el primer que 
aquí se’ns exigeix. Aquesta actitud ajuda 
a assolir la perfecció d’un amor que no 
passa factura, que està lliure de qualsevol 
expectativa de remuneració o de reconei-
xement, que no té cap afany de lloança ni 
de recompensa. Francesc ens proposa, 
com a criteri per a conèixer si el nostre 
amor és veritablement així, el fet de com-
portar-nos amb els dèbils i necessitats, 
amb els pobres i malalts, que no poden 
recompensar-nos, de la mateixa manera 
que ens comportem amb els sans, els forts, 
els influents, que poden mostrar-nos el seu 
agraïment pel que els hem fet. I el nostre 
amor als primers ha de manifestar-se amb 
disponibilitat i servei desinteressats, com 
l’amor del “menor”, del més petit, que mai 
no vol ser “major”, superior, ni tan sols en 
la forma més subtil. L’amor a les persones 
que pateixen qualsevol tipus de desvali-
ment pot semblar un amor “altiu”, un “rebai-
xar-se condescendent” i ser, per tant, feri-
dor per a les persones a les que se’ls ha fet 
el favor. Però si es conserva la “minoritat” 
i el “ser menor” en l’amor, aquest pot des-
plegar-se lliurement i autènticament. Per 
això, la disponibilitat i el servei desinteres-
sats del “menor” són els que determinen, 
en última instància, l’autenticitat de l’amor i, 
per tant, manifesten si es tracta d’un amor 
servicial i desinteressat a Crist, en defini-
tiva, si és un autèntic amor cristià. I aquí 
sorgeix naturalment la pregunta decisiva 

si tot això es té suficientment en compte. 
Pot preguntar-se, amb raó, per què l’ano-
menada caritat cristiana, que es practica 
amb freqüència en l’actualitat amb molt de 
soroll, és en el fons tan poc eficaç. ¿No 
tenen en aquest punt els seguidors de sant 
Francesc, els “menors”, una tasca vàlida 
en tot moment i en qualsevol lloc? ¿No la 
tenen precisament aquí i ara?

3. “Amb amor respectuós”: tal com es 
mereix Crist, que surt al nostre encontre 
en tot home, sobretot en el “menor”, en el 
petit, amb el qual hem de comportar-nos 
com a germans. En els més petits ens tro-
bem amb el Senyor, i Ell vol que li mani-
festem i demostrem l’autenticitat de l’amor 
amb el que l’estimem a Ell en l’amor als 
“menors”, als petits (cf. Mt 25,40.45). Fran-
cesc ens indica aquí molt clarament que 
aquest amor respectuós hem de conrear-lo 
sobretot en el nostre parlar sobre els altres. 
I precisament en l’absència dels altres és 
quan demostrem els cristians que estimem 
de veritat el proïsme. La manera com par-
lem del proïsme revela l’amor i el respecte 
que de veritat el professem. Sense cap 
dubte, si conreéssim en tot el nostre parlar 
i sempre que parlem dels altres un amor 
respectuós, es mostraria també com l’Es-
perit Sant pot edificar el seu regne d’amor 
en nosaltres i a través nostre.

Tot i que les Admonicions 24 i 25 sem-
blen parlar només de petites coses de la 
nostra convivència de cada dia, ens mos-
tren a la seva manera un camí directe per 
a viure el Regne de Déu. Precisament 
aquestes petites coses, de les que parla 
aquí sant Francesc, no s’han de donar per 
suposades a la vida i convivència huma-
nes. Al contrari, mereixen una atenció 
especial. El rostre de les nostres comuni-
tats canviaria si les portéssim a la pràctica 
amb serietat. Llavors es faria visible i pal-
pable aquí i ara quelcom de la benaurança 
dels servents de Déu; en ells l’Esperit de 
l’amor pot actuar sense impediments.


