
EL DISCERNIMENT ESPIRITUAL EN 
SANT FRANCESC  D’ASSÍS. LES 
ADMONICIONS  V (abril 2016). «LA 
PACIÈNCIA»  
 
El mot paciència deriva del llatí patientia (derivat del 
ll. patī, ‘patir’, ‘sofrir’); és la capacitat mental que  
permet ajornar i controlar els nostres impulsos i 
perseverar en una conducta malgrat les dificultats. Es 
considera una virtut cardinal del cristianisme 
(anomenada temprança), oposada a la ràbia. El Gran 
Diccionari de la Llengua Catalana defineix la paciència 
com: «Virtut o qualitat del qui sap suportar sense 
pertorbació de l’ànim els infortunis, les ofenses i els 
treballs» o també «Virtut cristiana oposada a la ira». 
La paciència es posa a prova amb les provocacions 
alienes (reals o suposades), que augmenten les 
possibilitats de desfermar una reacció immediata i no 
esperar per obtenir un major guany (impulsivitat). 
Podríem dir que la paciència és la fortalesa de 
l'ànima enfront de les passions.   
 
A l’Antic Testament la paciència és una forma 
concreta de bondat, el que fa el bé, qui té una bona 
predisposició per ajudar (héśed). De fet, l'arquetip 
bíblic de la paciència és Job. En l’Evangeli la paciència 
és un dels fruits de l’Esperit Sant (Ga 5, 22), Déu és 
pacient amb el seu Poble (Is 7, 13; Rm 2, 4) i amb els 
homes (Rm 9, 22-24 ,Ma 6, 13-16), el qui és pastor 
d’una comunitat ha de cercar la paciència (1Tm 6, 11) 
i ha de tenir paciència (2Tm 2, 23-25). En la Carta de 
Jaume (5, 7-11) la paciència és una actitud precisa i 
necessària per esperar la vinguda del Senyor 
«Igualment vosaltres tingueu paciència, enfortiu els 
vostres cors que la vinguda del Senyor és a prop».    
 
Sant Pau, en la Primera Carta als Corintis, quan 
defineix l’amor, expressa unes actituds que 
corresponen a les que Pau mateix atribueix a Jesús:  
«El qui estima és pacient, és bondadós; el qui estima no 
té enveja, no és altiu ni orgullós, no és groller ni 

egoista, no s’irrita ni es venja, no s’alegra de la mentida 
sinó que troba el goig en la veritat (1 Co 13, 4)».  
 
Sant Francesc sap que hi ha dues actituds 
fonamentals de la vida cristiana on entra en 
funcionament subtilment l’autoengany, ja que ell sap 
perfectament quines són les debilitats dels homes.  
Quan ens pregunten, o quan ens  interpel·len  sobre si 
som humils i pacients, ens imaginem que, 
efectivament, posseïm aquestes virtuts. Per Sant 
Francesc la paciència no s’entén sense la humilitat, 
per aquest motiu, coneixedor que no hi ha cap perill 
més potent que l’autoengany, estableix en aquesta 
admonició un criteri infal·lible:   
 
ADMONICIÓ 13 «LA PACIÈNCIA» 
«Benaurats els pacífics, perquè seran anomenats 
fills de Déu (Mt 5, 9). El servidor de Déu no pot saber 
quanta de paciència i humilitat té, mentre les coses 
li van a satisfacció. Però, en venir el temps en què 
els qui haurien de complaure’l li van en contra, 
tanta paciència i humilitat com aleshores demostra 
és la que té i no pas més » 
 

 
 
(Mateu 5, 9 )  
«Feliços els qui treballen per la pau: Déu els 
anomenarà fills seus!» 
 
De la lectura d’aquesta Admonició veiem com Sant 
Francesc ens adverteix de quina forma podem 

mesurar la paciència. No podem mesurar la nostra 
paciència quan tot ens ve de cara, o quan passem 
èpoques en la nostra vida de certa tranquil·litat. Ens 
enganyaríem a nosaltres mateixos si en aquest 
context afirméssim que som pacients. Sant Francesc 
ens dóna un criteri infal·lible ja que la paciència es 
mesura en la prova difícil, exigeix lluita, esforç i 
superació de les reaccions i dels impulsos. Altrament 
ens estaríem enganyant nosaltres mateixos.     
 
Veiem doncs, com Sant Francesc considera la 
paciència i la humiliat com a constructores de la 
fraternitat, per unir tots els germans. Qui es mostra 
pacient, humil, comprensiu i tolerant amb els altres, 
realment sap unir l’amor entre els germans, i per això 
mostra alhora l’amor a Déu. 
  
Si traslladem el sentit de l’Admonició sobre la 
paciència als nostres dies hem, de tenir present que 
la paciència té un paper fonamental en les nostres 
relacions fraternes, familiars, laborals i fins i tot 
socials o comunitàries. Eliminar prejudicis, actituds 
d’orgull i egoistes i acceptar les persones difícils que 
Déu ens posa en el nostre camí són proves definitives 
per a mesurar la nostra paciència. Com diu la Remei 
Garcia en el seu comentari sobre aquesta Admonició 
«La imatge del Déu misericordiós o pacient ha 
d’esdevenir l’estendard de les nostres relacions 
fraternes sigui quina sigui la situació o el conflicte».  
 
Aquest és el criteri de discerniment que ens transmet 
Sant Francesc per veure si realment sabem seguir 
l’Evangeli. La paciència comporta fidelitat a Déu i ens 
porta a l’esperança de la vida eterna.  
 
Preguntes 
 Estem disposats a renunciar a l’autoengany i a 

desprendre’ns de les falses il·lusions que ens 
hem forjat sobre nosaltres mateixos? 

 Ens examinem nosaltres mateixos per saber si 
som pacients i servents de Déu? 

 Sabem connectar la paciència amb el missatge 
que ens transmet Sant Francesc? 


