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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

ESTAR ALERTA 

per CONXA ADELL I CARDELLACH, 
monja de Sant Pere de les Puel·les 

 

L’evangeli d’avui és tan contemporani i amb tantes pinzellades de realitat que 
sembla que l’hagin escrit expressament per a nosaltres avui. És aquesta la grà-
cia de la Paraula de Déu. I aquí la paraula gràcia és del tot pertinent, perquè 
l’evangeli només pot ser escrit per la inspiració de l’Esperit Sant de Déu.  

Jesús ens crida a estar alerta per tal que no ens enganyin amb l’excusa que 
molts s’apropiaran del nom de Jesús. Ens avisa que no ens alarmem davant les 
guerres i les revoltes. Anuncia terratrèmols, fam i pandèmies. Ens prediu que 
ens perseguiran només pel fet de ser cristians i que ho aprofitem per donar tes-
timoniatge. I ens anima a fer aquest testimoniatge amb una frase encoratjado-
ra: «Feu el propòsit des d'ara de no preparar-vos la defensa: jo mateix us dona-
ré una eloqüència i una saviesa». 

Moltes d’aquestes situacions es viuen ara en els diversos àmbits del món, 
del país, comunitari, personal. I la darrera frase de l’evangeli, «Sofrint amb 
constància us guanyareu per sempre la vostra vida», ens crea l’interrogant so-
bre el misteri del sofriment. No oblidem que la frase ve després que s’anunciï 
que serem traïts pels pares, germans, parents, amics. 

El misteri del mal és molt més dur que el misteri de la mort. Cadascú de 
nosaltres tenim dins nostre la capacitat per afegir mal i mort al nostre entorn. La 
primera frase de l’evangeli sobre l’alerta ens la podem fer nostra: «Estigues 
alerta perquè no t’enganyis amb l’excusa d’actuar en nom de Jesús». No 
t’enganyis ni enganyis. 

Estem acabant l’any litúrgic i els textos escatològics ens enfrontem al judici 
final. Por al judici? No. Però sí que és una bona ocasió per replantejar-nos el 
problema del mal que patim i del que provoquem. Potser ni amb un ni amb 
l’altre no hi tenim gaire a fer. Però mirant-los de cara i posant-hi nom, ens fa 
desaparèixer les pròpies pors i obrir a la possibilitat del canvi. 

Aquests textos, doncs, són un examen de consciència per saber què hem 
d’afinar i millorar en la nostra vida en relació a Déu, als altres, a nosaltres ma-
teixos i al món. No es tracta de no voler afrontar l’examen per por al suspens i 
ai! dels qui se senten segurs de treure un excel·lent com el fariseu en relació al 
publicà. Jesús ha vingut per als malalts i els pecadors i l’Esperit Sant ens farà 
de guia i de crossa, per superar les contradiccions de la nostra vida. 


