
EL DISCERNIMENT ESPIRITUAL EN 
SANT FRANCESC  D’ASSÍS. LES 
ADMONICIONS  IV (FEBRER 2016). 
«QUE NINGÚ NO S’ALTERI PEL PECAT 
D’ALTRI» 
 
Sant Francesc va fer les admonicions per tal que no 
ens enganyem nosaltres mateixos en el moment 
d’aplicar l’Evangeli i perquè tinguem un criteri vàlid 
en el moment de poder-lo interpretar. En l’onzena 
Admonició Sant Francesc ens parla del pecat, de la 
pobresa, de la nostra actitud de desapropiació i 
també de la humilitat. Així en aquesta Admonició 
s’aprofundeix en l’avís espiritual, propi de Sant 
Francesc,  que  completa els altres misteris essencials 
de la vida franciscana com el seguiment incondicional 
de Jesús i l’amor vertader i fratern. 
 
ADMONICIÓ 11 «QUE NINGÚ NO S’ALTERI PEL 
PECAT D’ALTRI» 
 
«Res no ha de desplaure al servent de Déu fora del 
pecat. I si alguna persona pecava de qualsevol 
manera i, per això, el servent de Déu es trasbalsava 
i s’irritava, no per caritat, se’n apropia la culpa (Rm 
2.5). 
El servent de Déu que no s’irrita ni es trastorna per 
res, viu rectament i sense res de  propi. 
I és benaurat aquell a qui no queda res per a si 
mateix, pagant al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu 
el que és de Déu (Mt. 22.21).   
 
Sant Francesc en la Primera Regla, un dels 
documents que va deixar en llegat als seus germans 
per tal de transmetre la manera de viure la vida de 
forma evangèlica, parla de la correcció del frares en  
pecat  en el següent sentit:    
 
«7  I que es guardin tots els frares, tant els ministres 
i servents com els altres, de contorbar-se ni airar-se 
pel pecat o el mal exemple de l’altre perquè el 
dimoni pel delicte d’un de sol ens vol tirar molts a 

perdre; 8 ans espiritualment, tan bé com podran 
ajudin el qui ha pecat, ja que no necessiten metge 
els qui estan bé, sinó els qui estan malament (Mt 9, 
12; Mc 2, 17).» (Regla no butllada, cap. 5, 7-8)   
 
Sant Francesc ens demana que no podem 
menysprear el qui comet pecat convertint-nos en els 
seus jutges, ja que si ho fem així, ens condemnem a 
nosaltres mateixos, per haver actuat com ells. En la 
carta de Sant Pau als Romans 2, 1-5 se’ns transmet 
també aquesta indicació advertint que la bondat de 
Déu ens convida a la conversió i que no podem viure 
al marge  «5 El teu cor endurit, que no es vol 
convertir, va acumulant càstig per al dia del càstig, 
quan es manifestarà el just judici de Déu. » 
  
 

 
 
Així doncs, el pitjor pecat que podem cometre és el 
de la manca d’estima envers aquell que peca. Hem de 
confortar a aquell que passa un malt moment i no 
actua com seria desitjable, no hem de girar l’esquena 
a qui està desorientat i té males actuacions, i això 
encara que tot sembli que està perdut i no hi ha res a 
fer. A vegades el qui actua malament ho fa perquè 
suplica que s’estigui per ell, o per cridar l’atenció. 
 
En la segona part de l’Admonició Sant Francesc, 
coneixedor de les febleses i dels defectes de tots 
nosaltres i de la facilitat que tenim per judicar-nos  els 
uns als altres, reclama que tinguem pobresa interior i 
que siguem humils. En aquest sentit, ens recorda que 
no tenim res propi, ja que tot allò que tenim, ens ve 
donat prèviament per Déu. No podem cometre el 

pecat de la vanitat i de l’orgull. Ens hem de sincerar 
amb nosaltres mateixos i reconèixer que no ens 
podem apropiar de cap mèrit ni de cap virtud, sinó 
que tot ens ve donat per Déu. Per això és necessari 
que siguem molt conscients de que hem de restituir a 
Déu tot el que és de Déu.  
 
Aquesta humilitat és la que ens ha de permetre que 
no ens enfadem amb qui comet pecat, ja que 
nosaltres no som millors que ell. Sant Francesc ens 
demana aquesta actitud que és la que ens ha de 
permetre compartir un amor fratern amb tots els 
nostres germans, inclosos els que ens ofenen o 
fereixen greument. Sense pobresa i humilitat de cor 
no podrem ser capaços de perdonar de la mateixa 
manera que Déu ens perdona a nosaltres.  
 
Hem de ser imitadors de Déu encara que a vegades 
sigui molt difícil perdonar-nos entre nosaltres 
mateixos. El perdó de Deú a tots nosaltres és una de 
les  millors experiències que tenim com a fills de Déu, 
i, per tant, això ens obliga a perdonar sempre, encara 
que ens costi o que ho fem tard.  
 
Sant Francesc indica també al final de l’admonició  « i 
és benaurat», de manera que, si complim amb aquest  
mandat vivim i experimentem la presència  del Regne 
del Cel. Si som humils, no jutjarem i percebrem que la 
nostra ànima es reconforta i que Déu ens 
acompanya, perquè ens hem convertit. Conversió 
que significa acollir agraïts el do de la fe i fer-lo 
operatiu per la caritat.   
 
Preguntes: 
 Fem una tasca de desapropiació en el sentit de 

ser conscients que tot ens ve donat per Déu? Ens 
reconeixem “pobres” davant Déu i per això 
agraïm a Déu tot el que ens ve donat? 

 Tenim més facilitat per molestar-nos pel pecat 
d’altri que pel nostre? Som conscients del nostre 
orgull? Reconeixem que jutgem amb massa 
facilitat els altres?  

 Som capaços d’ajudar als qui pequen tenint 
present la caritat que ens reclama Jesús?   


