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Recés de Quaresma 2017

I. NOTA PRÈVIA

L’acusació de si mateix. El camí de la humilitat. (Edit. 
Claretianas, 2013). És un llibre escrit pel cardenal argentí 
Jorge Mario Bergoglio el 2005. 

El llibre és fruit d’una carta que va escriure per promou-
re cert lligam social entre els sacerdots. Posteriorment es 
va fer extensiu a tots els fi dels i a la societat en general. 
Tracta sobre la fe, la família i l’Església catòlica en el se-
gle XXI. Té com a objectiu enfortir els creients davant dels 
atacs provinents dels altres i establir un lligam social que 
no se sostingui en l’amor al líder, sinó en l’amor de tots 
cap a Déu.

Va ser publicat per primera vegada a Espanya l’any 
2006. El llibre introdueix una profunda meditació sobre al-
guns escrits de sant Doroteu de Gaza, un místic palestí del 
segle VI, i orienta en el camí de la humilitat i l’amor, mitjans 
necessaris per formar veritables comunitats cristianes.

El Cardenal Arquebisbe de Buenos Aires és conscient 
que un dels mals que corroeix la vida cristiana, la unió en-
tre els membres de l’Església, és la crítica, la murmuració, 
la difamació... i amb senzillesa porta a la consideració de 
tots els ensenyaments dels Pares del desert que proposen 
«l’acusació de si mateix» com a remei per vèncer l’esperit 
maligne que ens incita a parlar malament dels altres. Re-
cull l’ensenyament de sant Doroteu de Gaza i, tot i que 
podríem pensar que els seus ensenyaments no serveixen 
per als homes del segle XXI, podrem comprovar que són 
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de gran utilitat també per al nostre temps. Els grans ense-
nyaments sobre el cor humà no envelleixen.

Vegem en resum allò que diu Doroteu de Gaza i ve-
gem-ho en el mateix text traduït i que ha arribat fi ns a les 
nostres mans. No cal llegir-lo sencer en aquest recés. Po-
dem fer-ho al llarg d’aquest temps de Quaresma.

II. DOROTEU DE GAZA

  Cal advertir ja des del principi que «acusar-se a si 
mateix» no és una cosa pueril, pròpia de pusil·làni-
mes o de temps passats.

  «Acusar-se a si mateix» suposa, més aviat, valentia 
per deixar que els altres vegin l’interior de les nostres 
persones molt més enllà de les simples aparences. 
És renunciar al maquillatge per tal que es manifesti la 
veritat de les nostres vides.

  Acusar-se a si mateix és renunciar a l’individualisme 
que ens porta moltes vegades a pensar que «les me-
ves idees» són les millors i a endinsar-se, per contra, 
en una via comunitària.

  Ajuda també a rebutjar la suspicàcia i la sospita. 
Dues actituds que ens posen en contra del germà i 
ens porten a justifi car-nos davant de la poca o nul·la 
participació comunitària.
El dimoni sembra sempre la sospita al cor de cadascú 
per dividir i confondre. Fa veure la realitat desdibui-
xada i qualsevol cosa que es proposi o es realitzi és 
interpretada torçadament. I vénen a la ment i al cor 
pensaments com aquests: «em van ferir sense raó», 
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«no em van tenir en compte», etc. Quan apareixen 
aquests pensaments podríem dir que ens establim 
en una «espiritualitat de víctimes d’un complot», és a 
dir, que es col·leccionen les injustícies que al llarg de 
la vida s’han fet contra un, es guarden totes al cor, i 
això porta a una tristesa i gran neguit. 
Si caiem en les urpes del «victimisme» perdem el 
contacte amb la realitat i anem construint una mu-
ralla interior que ens aïlla dels altres. Aquests se’ns 
apareixen com a dolents (els superiors, els podero-
sos, els membres de la comunitat...) i, aleshores, ens 
posem a la defensiva o, probablement, a l’atac.

  En aquesta actitud de sospita i suspicàcia cobra vi-
gor un «estat d’ansietat» que també prové del mal 
esperit. Acostumats a sospitar de tot, va desaparei-
xent del cor la pau que brolla de la confi ança en el 
Senyor. La bona solució dels confl ictes —segons els 
Pares del desert— ha de passar pel sedàs del seu 
control continu. L’agitació interior és fruit combinat 
de la ira i de la peresa.
Una imatge que descriu bé aquesta situació és la 
d’Herodes «sobresaltat» (cf. Mt 2,3) i la dels Summes 
Sacerdots i fariseus, inquiets, que pretenen posar lí-
mit a la força de Déu amb el segell del sepulcre (cf. 
Mt 27,62-66). Solucionen tot temor amb la il·lusió del 
seu propi control i desconeixen la dolçor del Senyor 
que relativitza el poder dels enemics.
Què belles que són les paraules del patriarca Ate-
nàgores (1886-1972)!: «La guerra més terrible és la 
guerra contra si mateix. Jo he lluitat contra mi ma-
teix durant molts anys i ha estat terrible. Ara ja es-
tic desarmat. Ja no tinc por de res, perquè l’amor fa 
desaparèixer la por. Jo m’he desarmat de la voluntat 
(desig) de tenir raó, de justifi car-me desqualifi cant els 
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altres. Acullo i comparteixo. Ja no m’aferro a les me-
ves idees, als meus projectes. Si em presenten altres 
idees millors, o simplement bones, les accepto sense 
cap pena. Ja no comparo. Les coses bones i verita-
bles les accepto amb goig vinguin d’on vinguin. Per 
això ja no tinc por. Quan no es posseeix res no es 
té por. Si ens desarmem, si ens desposseïm, si ens 
obrim a Déu, llavors Ell allunya tot mal pensament i 
ens dóna un món nou on tot és possible» (OLIVIER 
CLEMENT, Dialogues avec le Patriarche Athénagoras 
I, Éd. Fayard, París 1969, p. 183).

  En el mecanisme de la sospita s’hi amaga una refi na-
da recerca de plaer. Es creen arguments per a l’ad-
hesió a un plaer amagat. Es busquen goigs imagina-
ris i, al seu torn, es tracta de defensar-se de temors 
mancats de realitat. Al fi nal un aconsegueix convèn-
cer-se de la veracitat d’aquests goigs i d’aquests te-
mors, que omplen l’ànima.

  Els que porten la sospita i la suspicàcia enganxa-
des al seu cor s’allunyen de la veritat i s’allisten a la 
mentida. I, curiosament, es balancegen entre sospi-
tar de tots amb la conducta afectada i farisaica de 
no condemnar res ni ningú. En faltar-los el sentit de 
l’objectivitat, la seva fantasia condemna a priori, sota 
l’aparença de sospita, tot acostament dels altres a 
les seves vides.

  La doctrina espiritual de l’acusació de si mateix o 
del menyspreu de si mateix, que exposa Doroteu 
de Gaza, surt a l’encontre de totes les temptacions 
i procura situar-nos en una dimensió objectiva da-
vant de Déu i dels germans. Per l’exercici constant 
de l’autoacusació s’allunyen les sospites i es deixa 
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lloc a l’acció de Déu que és qui, en defi nitiva, uneix 
els cors.
Quan un s’acusa, el cor s’abaixa i aquest abaixament 
interior és el que permet una millor entesa mútua.
Aquest abaixament té el seu fonament teològic en el 
davallament del Verb que és allò que possibilita l’ac-
cés a Déu (Hb 2,17; 3,7; 4,14-16). Per tant, l’accés 
al germà el realitza el mateix Crist a partir del nostre 
abaixament.
En el nostre abaixament ens unim a Crist que s’abai-
xà assumint el paper de reu, carregant amb les nos-
tres culpes i pecats. Per aquest motiu sant Ignasi de 
Loiola anima l’exercitant a «humiliar-se i abaixar-se» i 
a seguir Crist «pobre i humiliat». I en això trobarem el 
consol i la pau.

  Acusar-se a si mateix és sempre un acte d’humiliació 
que du a la humilitat. Cal no oblidar que la humilitat 
és la veritat i la nostra veritat és que som pobres i 
petits. I quan es tria el camí de la humiliació, s’opta 
necessàriament per la lluita i pel triomf.
Segons indica Màxim el Confessor (580-662), també 
conegut com Màxim el Teòleg i Màxim de Constanti-
noble, la «symkatábasis» del Verb és un esquer per al 
dimoni, el qual s’empassa el cep i mor. Ho expressa 
així: «D’aquesta manera ofereix la voracitat insaciable 
del drac infernal l’esquer de la carn, excitant la seva 
avidesa; esquer que, en mossegar-lo, se li havia de 
convertir en verí mortal i causa de la seva total ruïna, 
per la força de la divinitat que al seu interior portava 
oculta; aquesta mateixa força serviria, en canvi de re-
mei per a la naturalesa humana, restituint-la a la seva 
dignitat primitiva» (Centúria I,12). Humiliar, suposa, 
d’alguna manera, atreure l’atenció del Diable, lluitar, 
sotmetre’s a la temptació, però –a la fi – triomfar.
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  Aquesta actitud –al contrari de la suspicàcia, que 
produeix ansietat– desemboca en la paciència i 
mansuetud.
Sant Ignasi de Loiola ho expressava molt bé quan 
deia: «Que tots tinguin especial cura de guardar amb 
molta diligència les portes dels seus sentits, especi-
alment els ulls i orelles i la llengua, de tot desordre; 
i de mantenir-se en la pau i veritable humilitat de la 
seva ànima, i donar-ne mostres en el silenci, quan 
convé guardar-lo, i quan s’ha de parlar, en la con-
sideració i edifi cació de les seves paraules, i en la 
modèstia de la cara i maduresa en el caminar, i tots 
els seus moviments, sense cap senyal d’impaciència 
o supèrbia; en tot procurant i desitjant donar avan-
tatge als altres; estimant-los tots en la seva ànima 
com si fossin superiors, i exteriorment mostrant-los 
el respecte i la reverència que pateix l’estat de cada 
un, amb senzillesa i simplicitat religiosa; de manera 
que considerant els uns als altres, creixin en devoció, 
i lloïn Déu nostre Senyor a qui cada un ha de procu-
rar de reconèixer en l’altre com en la seva imatge» 
(Const. 250).
El text evoca el capítol 12 de la carta als cristians de 
Roma i tants altres textos paulins en els quals es par-
la dels «fruits de l’Esperit».
La mansuetud cristiana s’edifi ca per aquí. Transcen-
deix l’àmbit de les regles de les bones maneres per 
assolir la seva arrel més pregona i profunda en la 
mansuetud de l’Anyell.

  Qui s’acusa a si mateix deixa lloc a la misericòrdia de 
Déu. És com el publicà que no gosa aixecar els ulls.
És algú que sempre s’acostarà bé als altres, com el 
bon samarità i, en aquest acostament, el mateix Crist 
realitzarà l’accés al germà.
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  Podrà ajudar-nos a entendre tot això la lectura pau-
sada dels capítols 2 i 3 del llibre 2n de la «Imitació de 
Crist», de Tomàs Kempis: «De la submissió humil», i 
«De l’home bo i pacífi c».

III. CENSURAR-SE A SI MATEIX
(Doroteu de Gaza. Obres completes.

Edició de la Cartoixa de Benifassà - Castelló)

Cito alguns punts concrets per a una lectura reposada 
aquí al recés o a casa:

79. Germans, tractem de saber per què passa que —de 
vegades— se sent una paraula desagradable i un la deixa 
passar sense torbar-se, com si no l’hagués sentit, i altres 
vegades un es pertorba immediatament. Quina és la raó 
d’aquesta diferència? Hi ha una o diverses raons? Jo en 
veig moltes, però una sola causa, per dir-ho així. M’expli-
co: per exemple, un germà acaba de pregar i de fer una 
bona meditació i, per tant, està en bona forma: suporta 
el seu germà i segueix fent les seves coses sense ataba-
lar-se. En canvi, un altre que té afecte a un germà i, per 
aquesta simpatia, suporta tranquil·lament tot el que li ve 
d’aquest germà.

80. Us explicaré una cosa digna d’admiració. Abans que 
jo en marxés, al monestir hi havia un germà que no veia 
mai atabalat ni enfadat amb ningú. D’altra banda, jo ob-
servava que molts dels germans el maltractaven i l’ofenien 
de diverses maneres. Aquest jove monjo suportava tot el 
que li feien, com si ningú absolutament no el molestés. 
Jo no em cansava d’admirar la seva excessiva paciència 
i volia saber com havia adquirit aquella virtut. Un dia el 
vaig cridar a part i, fent-li una reverència, el vaig convidar 
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a dir-me quins eren els pensaments que allotjava en el cor, 
mostrant tanta paciència enmig dels ultratges i de les pe-
nalitats que el feien patir. Ell em va respondre senzillament 
i sense embuts: «Tinc el costum de romandre, respecte 
a aquells que em fan injúries, com els cadells envers els 
seus amos». En sentir aquestes paraules, vaig abaixar el 
cap i vaig refl exionar: «Aquest germà ha trobat el camí». 
Després d’haver-me signat, el vaig deixar i vaig demanar a 
Déu que ens protegís a tots dos.

81. A vegades és per menyspreu que un no s’altera: i 
això és manifestament un desastre. Però alterar-se per un 
germà que ens molesta pot ser degut a una mala dispo-
sició del moment o a l’aversió que se sent per a aquest 
germà. Encara hi ha altres raons que es poden al·legar. 
Però la causa de la torbació, si la busquem amb cura, és 
sempre el fet de no acusar-nos a nosaltres mateixos. Per 
això, sempre estem atabalats i mai no trobem repòs. No 
cal sorprendre’s si tots els sants diuen que no hi ha cap 
altre camí. Ningú no ha trobat repòs seguint un altre camí, 
ni nosaltres podrem trobar-lo, si mai ens acusem a nosal-
tres mateixos. És ben cert que podem fer mil obres bones, 
però si no anem per aquest camí, mai no deixarem de fer 
patir ni de patir nosaltres mateixos, i perdrem així tot el 
mèrit.  

Ara bé, quina alegria, quin descans tindrà a qualsevol 
lloc on vagi, el que s’acusa a si mateix, com va dir l’abat 
Poimén! De qualsevol dany, ultratge o pena que li sobre-
vingui, es jutjarà digne a priori i mai no s’alterarà. Hi ha 
algun estat més exempt de preocupacions que aquest?

82. Però es preguntarà: si un germà em molesta i, en 
examinar-me, constato que no li he donat motiu per a això, 
¿com podré acusar-me a mi mateix? De fet, si un s’exami-
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na honestament i amb temor de Déu, certament s’adonarà 
que algun motiu li deu haver donat, ja sigui per una acció, 
una paraula o una actitud. I si arribés a veure que en res 
de tot això ha proporcionat cap pretext en el cas present, 
és versemblant que hagi faltat a la caritat contra aquest 
germà alguna altra vegada per la mateixa causa o per una 
altra, o bé que hagi fet patir a un altre germà, i precisa-
ment per això, per un altre pecat diferent que hagi comès 
es mereix aquest patiment. Per tant, si un s’examina amb 
temor de Déu i escruta acuradament la seva consciència, 
sempre es veurà que n’és responsable d’alguna manera.

El que també passa és que un germà, que creu es-
tar en pau i tranquil·litat, s’altera per una paraula molesta 
que li acaba de dir un altre germà, i ell jutja que s’enfada 
amb raó, ja que pensa: «Si aquest germà no hagués vin-
gut a parlar-me o alterar-me, jo no hauria pecat». Això és 
una il·lusió, és un fals raonament. ¿Potser el que ha dit 
la paraula ha posat la passió en ella? Simplement, amb 
aquesta paraula, li ha revelat la passió que ja hi havia 
en ell, perquè ell se’n penedeixi, si ho vol. Aquest germà 
s’assembla a un pa de pur blat, d’aspecte exteriorment 
molt maco, però que, un cop partit, sortiria la seva podri-
dura interior. Ell pensava que estava en pau, però hi havia 
en ell una passió que ignorava o que no tenia present. 
Una sola paraula del seu germà va evidenciar la podri-
dura oculta en el seu cor. Si vol obtenir misericòrdia, que 
se’n penedeixi, que es purifi qui i —al fi nal— veurà que 
més aviat cal agrair al seu germà haver estat per a ell la 
causa d’aquest profi t.

83. Perquè després les proves no l’aclapararan tant. 
Com més progressi, més lleugeres li semblaran. En efec-
te, a mesura que creix l’ànima, un es fa més fort i capaç 
de suportar tot allò que li passi. Succeeix el mateix que 
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amb una mula: si és robusta, porta fàcilment la càrrega 
pesada que li han posat. Si ensopega, s’aixeca immedia-
tament, a penes se’n ressent. Però si és feble, qualsevol 
càrrega l’aclapara i, si cau, li cal molta ajuda per aixe-
car-se. Així mateix passa amb l’ànima. Es debilita cada 
vegada que peca, perquè el pecat esgota i corromp el 
pecador. Amb poca cosa que li passi ja està atabalat. Al 
contrari, si un avança en la virtut, allò que abans el feia 
sentir aclaparat, li resulta progressivament més lleuger. 
Per això, ens és un gran avantatge, una causa abundant 
de repòs i de progrés, fer-nos responsables nosaltres 
mateixos i ningú més, de tot allò que ens passa, sobretot, 
tenint en compte que res no ens pot sobrevenir sense la 
Providència de Déu.

84. Però algú preguntarà: ¿Com puc no turmentar-me, 
si tinc necessitat d’una cosa i no la rebo? Si em trobo 
apressat per la necessitat. Fins i tot llavors, no hi ha lloc 
per acusar un altre ni per incomodar-se amb ningú. Si un 
té necessitat realment d’alguna cosa, com ell diu, i no la 
rep, s’ha de dir: «Crist sap millor que jo allò que he d’obte-
nir i ell em proveeix d’aquesta cosa o aliment les vegades 
que calgui». Els fi lls d’Israel van menjar el mannà al desert 
durant quaranta anys i, encara que fos d’una sola qualitat, 
el mannà es feia per a cada un tal com ell el desitjava: 
salat, per a qui el desitjava salat; dolç per a qui el desitja-
va dolç; adaptant-se, en una paraula, al temperament de 
cada un (Sb 16,21). Si un té necessitat d’un ou i no rep 
altra cosa que llegums, que refl exioni: «Si l’ou em fos útil, 
certament Déu me l’hauria donat. A més, és possible que 
aquests llegums siguin per a mi com un ou». I confi o en 
Déu que això li serà comptat com un martiri, perquè si és 
digne de ser escoltat, Déu determinarà el cor dels sarra-
ïns, perquè exerceixin la misericòrdia envers ell segons les 
seves necessitats. Però si ell no és digne o allò no li és útil, 



11

no obtindrà cap satisfacció, encara que es fes un cel nou 
i una terra nova. És veritat que, de vegades, un troba més 
del que necessita i, de vegades, menys. Com que Déu en 
la seva misericòrdia proporciona a cada un allò que li cal, 
amb la seva paraula el proveeix de tot allò que necessita i 
li ensenya la paciència. Hem de mirar a dalt i donar gràcies 
a Déu, tant si rebem un bé com un mal. «Si rebem un bé, 
és per disposició de Déu; si rebem un mal, és a causa dels 
nostres pecats».

Veritablement totes les nostres penalitats procedeixen 
dels nostres pecats. Els sants, quan pateixen, pateixen pel 
nom de Déu o per la manifestació de la seva virtut en profi t 
de molts, o per augmentar la recompensa que els vindrà 
de Déu. Però, ¿com podríem dir el mateix nosaltres mise-
rables? Cada dia pequem i seguim les nostres passions; 
hem deixat el camí recte que els Pares ens van indicar i 
que consisteix a acusar-se a si mateix, per seguir el camí 
tortuós en què s’acusa el proïsme. Cada un de nosaltres, 
en tota circumstància, s’afanya a donar la culpa al seu 
germà i a imputar-li la càrrega. Cada un viu negligentment, 
sense preocupar-se de res i demana comptes dels mana-
ments al proïsme.

85. Dos germans, enfadats l’un contra l’altre, van venir 
un dia al meu encontre. El més gran deia del més jove: 
«Quan li dono una ordre, ell es molesta i jo també, perquè 
penso que si tingués confi ança i caritat per a mi, rebria 
gustós el que li vaig dir». I el més jove deia al seu torn: 
«Que la teva Reverència em perdoni: sens dubte ell no em 
parla amb el temor de Déu, sinó amb el desig de manar-me 
i, per això, penso que el meu cor no té confi ança, segons 
la paraula dels Pares (Poemen 80).» Noteu com aquests 
dos germans s’acusaven recíprocament, sense que ni l’un 
ni l’altre s’acusessin a ells mateixos. Aquests dos germans, 
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irritats l’un contra l’altre, feien una metànoia1, però roma-
nien desconfi ats. El primer deia: «No és de bon cor que ell 
m’hagi fet la metànoia; per això no tenia confi ança, segons 
la paraula dels Pares». L’altre deia: «Ell no manifestava cap 
a mi cap mena de disposició de caritat, abans que jo m’ex-
cusés: així no vaig tenir confi ança, jo tampoc». Quina il·lu-
sió, respectables germans. ¿Veieu la perversió de l’esperit? 
Déu sap com em vaig espantar en veure que preníem, fi ns i 
tot, les paraules dels Pares per defensar les nostres males 
voluntats i perdre les nostres ànimes. Cada un hauria de 
censurar-se a si mateix. Un hauria de dir: «No és de bon 
cor fer la metànoia al meu germà. Per això Déu no li va do-
nar la confi ança». I l’altre: «Jo no sentia cap mena de pre-
disposició a ser caritatiu amb ell abans de la metànoia. Per 
això Déu no li va donar la confi ança». Caldria que els dos 
primers fessin el mateix. Un d’ells hauria de dir: «Jo parlo 
amb sufi ciència; per això Déu no dóna confi ança al meu 
germà». I l’altre: «El meu germà em dóna ordres amb humi-
litat i caritat, però jo sóc indòcil i no tinc el temor de Déu». 
De fet, cap d’ells no va trobar el camí i no es va censurar a 
ell mateix. Cada un, al contrari, va culpar el proïsme.

86. Vegeu que d’aquesta manera no aconseguim pro-
gressar, ni ser almenys útils, i passem tot el nostre temps 
a corrompre’ns amb els pensaments que tenim els uns 

1 Μετάνοια Metánia del verb μετά-νοώ, metá=després, amb, i noó= concebo, per-
cebo el nus com energia i el cor com essència. Vol dir gir del nus (metanús), introspecció 
i conversió de la conducta i mentalitat de l’home i sobretot gir, canvi d’actitud de la vida 
en pecat i del mal per la vida en Crist. La metànoia a la   Tradició Ortodoxa no prové d’una 
percepció psicològica de culpabilitat, sinó de l’apocalipsi (revelació) de la deformació de 
la psique i aquesta apocalipsi es manifesta de l’energia increada de la divina Llum al cor 
psicosomàtic    l’home. El nou Testament comença i acaba amb la metànoia (Mt 3,2 Lc 
24,47).

També s’anomena metànoia a un dels Misteris de la nostra Església Ortodoxa, amb 
el qual es facilita l’absolució i perdó dels pecats, acceptació, confessió, penediment, rec-
tifi cació i teràpia, guarició. També s’anomena així un gest reverent que s’acostuma fer a 
la veneració Ortodoxa. Hi ha dues metànoies-genufl exions diferents: una és un simple 
moviment del cap cap avall i l’altra una gran reverència, agenollant-se.
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contra els altres, i a turmentar-nos a nosaltres mateixos. 
Cadascú es justifi ca, cadascú es descuida, com he dit, 
sense observar res, i demanem comptes al proïsme so-
bre els manaments. Per això no ens habituem al bé: n’hi 
ha prou que rebem una mica de llum, perquè demanem 
comptes immediatament al proïsme, i el censurem tot di-
ent: «Hauria de fer això, i per què no ho va fer així?» ¿Per 
què no ens demanem comptes a nosaltres mateixos sobre 
els manaments i ens censurem per no haver-los observat?

On és el sant ancià a qui es preguntava: «Què conside-
res que és el més gran en aquest camí, Pare?» I va respon-
dre: «Censurar-se a si mateix en tot», va ser lloat per qui 
li havia preguntat, i ell va afegir: «No hi ha més camí que 
aquest». Igualment l’abat Poemen deia gemegant: «Totes 
les virtuts van entrar en aquesta casa excepte una, i sense 
ella és difícil mantenir-se dret». Quan se li preguntava quina 
era aquesta virtut, ell responia: «Censurar-se a si mateix». 
Sant Antoni deia també que el més important per a l’home 
era culpar-se a si mateix davant Déu i esperar la temptació 
fi ns a l’últim alè (Antoni, 4; Poemen, 125). Arreu trobem 
que els Pares, observant aquesta regla i atribuint-ho tot a 
Déu, fi ns i tot, les coses petites, van trobar el repòs.

87. Així es va comportar el sant ancià que estava ma-
lalt i el deixeble del qual va posar al menjar enlloc de mel 
oli de llinosa, que és molt nociu (Apof Nau 151). L’ancià, 
però, no va dir res, va menjar en silenci una primera i una 
segona porció, perquè ho necessitava, sense censurar el 
seu germà interiorment dient que havia obrat per menys-
preu, sense dir tampoc cap paraula que el pogués entristir. 
Quan el germà es va adonar del que havia fet, va comen-
çar a afl igir-se i va dir: «T’he donat mort, abat, i ets tu qui, 
amb el teu silenci, m’ha fet cometre aquest pecat». Amb 
dolçor l’ancià va respondre: «No t’afl igeixis, fi ll meu; si Déu 
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hagués volgut que jo mengés mel, tu m’haguessis posat 
mel». I així, va atribuir-ho a Déu. Però, bon ancià, què hi té 
a veure Déu amb aquest assumpte? El germà es va enga-
nyar i tu dius: «Si Déu hagués volgut...» ¿Quina és la rela-
ció? «Sí, va dir l’ancià, si Déu hagués volgut que jo mengés 
mel, el germà m’hi hauria posat mel». Estava molt malalt i 
havia passat molts dies sense poder menjar res, i amb tot, 
no es va enfadar contra el germà, sinó que va atribuir-ho a 
Déu i va romandre en pau. L’ancià va parlar bé, perquè sa-
bia que, si Déu hagués volgut que ell mengés mel, hagués 
transformat en mel, fi ns i tot, aquell oli infecte.

88. Pel que fa a nosaltres, germans, sempre ens llancem 
sobre el proïsme, aclaparant-lo de retrets i acusant-lo de 
menysprear i d’obrar contra la seva consciència. ¿Sentim 
una paraula? Immediatament ens ho prenem malament i 
diem: «Si no em volgués fer mal, no ho hauria dit». ¿On és 
el sant que parlava de Ximí?: «Si aquest home em maleeix, 
és perquè el Senyor li diu que maleeixi David» (2 S 16,10). 
Manava Déu a un assassí maleir un profeta? Com li podia 
dir Déu? Però en la seva saviesa, el profeta sabia bé que 
res atrau tant la misericòrdia de Déu sobre l’ànima com 
les temptacions, sobretot les que sobrevenen en temps 
d’aclaparament i de persecució. Per això va respondre: 
«Deixeu que maleeixi David. El Senyor li ho ha manat». I 
per quin motiu?: «Potser el Senyor mirarà la meva afl icció 
i convertirà en benedicció aquestes malediccions d’avui». 
Vegeu com obrava el profeta amb saviesa. Es va enfadar 
contra aquells que volien castigar Ximí que el maleïa: «Dei-
xeu-me estar, vosaltres, família de Seruià!», deia ell, «Dei-
xeu-lo que em maleeixi. El Senyor li ho ha manat».

Nosaltres ens guardem bé de criticar el nostre germà: 
«El Senyor li ho ha manat». Tot just acabem de sentir una 
paraula seva i reaccionem com el gos al qual es llança una 
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pedra: deixa a aquell que li ha llançat i va a mossegar la 
pedra. Fem això: abandonem Déu que va permetre que 
ens assaltessin les proves per a la purifi cació dels nostres 
pecats i ataquem el proïsme: «Per què m’ha dit això? «Per 
què m’ha fet allò?» Quan hauríem pogut treure gran profi t 
d’aquestes contrarietats, ens posem entrebancs, ja que 
no reconeixem que tot arriba per la Providència de Déu 
segons allò que convé a cadascú. Que Déu ens doni la 
intel·ligència per les pregàries dels sants! Amén.

IV. PER A LA PREGÀRIA
 

Davant el Senyor que coneix allò més íntim del nostre 
cor i davant del qual no podem amagar res («Has penetrat 
els meus secrets i em coneixes…», diu bellament el Salm 
138); davant el Senyor, Déu i Salvador nostre, repassem 
la nostra vida i examinem la nostra consciència veient en 
què fallem per demanar perdó a Déu i al germà. ¿En quina 
situació i de què hem d’acusar-nos i demanar perdó? Cal 
canviar de vida; necessitem avançar en la «metànoia», en 
un veritable canvi de vida, perquè no som ni sants ni peca-
dors, perquè la tebior ens envolta amb força i som incapa-
ços d’ajudar els altres a avançar pel camí de la santedat. 

Aquí tens unes quantes preguntes que poden ajudar-te a 
examinar la teva vida i a veure per on has d’avançar per po-
der arribar a ser testimoni d’esperança davant els germans.

A)  Pel que fa a la comunitat on vius: Hi ha germans(es) 
que acuso, critico i menyspreo? Hi ha algun germà(-
na) a qui no dirigeixo la paraula? He allevat algun fals 
testimoni? Prego pels meus germans(es) per soste-
nir-los en el seu treball i en la seva recerca de Déu, 
en el seu cansament i en les seves temptacions?
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B)  Pel que fa a la parròquia o Església local: Em sen-
to joiosament lligat a la parròquia (diòcesi) o em sen-
to cenyit a ella sense afecte, amb indiferència? Em 
lliuro a ella, a tota la gent, amb generositat? Prego 
per tots els feligresos amb qui comparteixo també la 
fe? Escolto i permeto que entrin al meu cor les críti-
ques, les maledicències? Sóc instrument de comu-
nió o potser sembro divisió, desorientació, malestar 
o rebuig?

C)  Pel que fa als diferents carismes: Em sento con-
tent(a) davant els diversos carismes que Déu ha 
suscitat a l’Església o em situo davant d’ells com 
a censurador i els critico i els menyspreo? Animo la 
gent a seguir el carisma que Déu ha suscitat en la 
seva vida: vida matrimonial, vida consagrada, voca-
ció sacerdotal? Mostro allò positiu que hi ha en cada 
vocació o sóc, més aviat, un pintor de tot allò nega-
tiu que hi ha en cada vocació? Visc la meva vocació 
amb alegria i generositat?
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