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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

L'ACOLLIMENT DEL DEIXEBLE DE COR RECTE 

per sant JOAN CRISÒSTOM 
 

Natanael, després d'haver manifestat per les seves primeres vacil·lacions 

el seu amor per la veritat exacta, prova també tot seguit, pel seu assen-

timent, la rectitud de la seva ànima. En efecte, clama, responent a Jesús: 

«Mestre, vós sou el Fill de Déu, vós sou el Rei d’lsrael». Fixeu-vos en 

l'alegria que s’apoderà de cop i volta de Natanael i en l’estreta adhesió a 

Jesús que testimonien aquestes paraules. «Sou vós —li diu— aquell que 

esperem i que desitgem amb tant d’ardor». Veieu la sorpresa, 

l’admiració, l’esclat de joia, i la felicitat que gairebé el porten fora de si? 

Així s’haurien d'alegrar aquells d'entre nosaltres a qui ha estat concedit 

de conèixer el Fill de Déu, i no solament s'haurien d'alegrar en el seu cor, 

sinó de tal manera que tots els seus actes manifestessin aquesta felicitat. 

Fixeu-vos en un amic que és visitat per un altre amic: que n'és, de fe-

liç, de rebre’l! L’acompanya a tot arreu, no estalvia res, malgrat que hagi 

de gastar tot el que posseeix, i això per tal de plaure al seu amic. Imagi-

neu-vos el contrari, que no respon a la seva crida, que no cerca en totes 

les coses d'anticipar-se als seus desigs, prou podrà. dir que l’omple de 

joia rebre el seu hoste, aquest no ho creuria pas, i tindria tota la raó  

Ja que el Crist ha vingut a nosaltres, demostrem-li que veritablement 

n'estem joiosos, evitem tot allò nostre que li pogués desplaure; adornem 

la casa a la qual ell ha baixat; així ho fa qui està ple de joia; servim-li el 

menjar que prefereix; així ho fa qui està ple d'una sincera alegria. Quin és 

aquest menjar? Ell mateix ens ho indica: «El meu aliment és que faci la 

voluntat del qui m'ha enviat». Donem-li a menjar quan té fam, oferim-li a 

beure quan té set. Fins si li oferiu un simple vas d'aigua fresca, ell 

l’acceptarà, perquè us estima, i per aquell qui estima, els dons del seu 

amic, per petits que siguin, tenen sempre un gran valor. Mireu només de 

no vacil·lar: ni que li oferiu solament dues peces menudes, no les rebutja-

rà pas, les rebrà com si rebés sumes considerables. Ell, que està per 

damunt de totes aquestes necessitats, ell que no rep la vostra ofrena 

perquè li calgui, la valora justament, no pas per la quantitat donada, sinó 

pels sentiments del qui dóna.  

El que mai no heu d'ometre és de manifestar-li el vostre amor quan ve, 

no negligir res respecte a això i demostrar-li la felicitat que sentiu.  


