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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

ESCOLTA LES PARAULES DE LA PARAULA 

D’un himne de sant SIMEÓ EL NOU TEÒLEG 
 

Escolta les paraules del Mestre. Escolta les paraules de la Paraula. Es-

colta com ens explica la manera com els homes reben aquí a la terra el 

Regne dels cels. «Al Regne dels cels —diu— li passa com a una perla de 

gran preu». I és a tu que t'aconsella de descobrir la perla i de valorar-la i 

després de vendre tot el que tens per adquirir-la. […] 

Però potser tu ets pobre i no posseeixes or, ni propietats, ni riquesa; i 

com que sents a dir que et cal vendre-ho tot per adquirir la perla, et dius: 

Com podré, sense fortuna, adquirir aquesta perla divina i magnífica?  

T'invito, doncs, a escoltar espiritualment. Si posseïssis el món sencer i 

tots els béns de la terra, si distribuïssis tots aquests béns i els compartis-

sis amb els pobres, amb les viudes i amb els orfes, si tu mateix et tornes-

sis un d'aquests captaires, doncs bé, si et pensessis que la perla és d'un 

preu igual que el que acabes de pagar i diguessis: «Doneu-me la perla, 

perquè he donat tot el que tenia»; aleshores certament que sentiries que 

et diu el Mestre: «Què significa això de tot el que tenia? Vet aquí que has 

sortit nu del ventre de la mare i nu retornaràs al sepulcre. Quins són 

aquests béns que pretens que són teus? No rebràs pas la perla, no pos-

seiràs pas el Regne».  

Però si has abandonat tots els teus béns, si has distribuït tot el que et 

pertanyia, si t'has fet pobre i dius: «Mireu, Senyor, el meu cor contrit, mi-

reu la meva ànima pobre; mireu la meva nuesa, mireu-me sense recur-

sos, lluny de tota fortalesa, pobre fins a l'extrem, sense res per a com-

prar-vos, a vós, el Verb. Tingueu pietat de mi, o Déu, l'únic, el Déu que 

suporta els malvats. Què va donar-vos, Senyor, la pecadora? Què us ofe-

rí el lladre? I el fill pròdig, o Crist, quina riquesa us presentà?».  

Digues això i podràs sentir: «Sí, tots aquests m'oferiren dons, tots 

aquests em presentaren una riquesa; havent-me donat el que eren i el 

que tenien, van rebre la perla millor que el món sencer. Tu, doncs, si la 

desitges, aquesta perla, ofereix-me els mateixos dons i pots estar segur 

que ta rebràs igualment.  


