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 Aquesta paràbola, ¿la dieu només per a nosaltres o per a tothom? 
 
 Estimats germans i germanes en l’escola benedictina del servei diví; estimats 
germans pelegrins de Santa Maria que us trobeu a la basílica i els qui ens seguiu a 
través dels mitjans de comunicació: 
 
 Senyor, aquesta paràbola, ¿la dieu només per a nosaltres o per a tothom?, 
pregunta Pere a Jesús, tal com hem sentit a l’evangeli. I el Senyor li respon 
indirectament. Ho fa explicant una segona paràbola. La primera que havia explicat, la 
del cap de casa i el lladre, és per a tothom. Constitueix una crida a la vigilància, a estar 
atents al retorn del Senyor: estigueu a punt, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys 
pensada. Cal vetllar, doncs, esperant el dia de la segona vinguda del Senyor. I, per 
això, cal viure pregant i vetllant sobre el nostre capteniment perquè sigui al més 
evangèlic possible. 
 
 En canvi, la segona paràbola que ha explicat Jesús, la del servidor que espera 
l’amo i veient que triga, menja i beu i maltracta els seus subordinats, va adreçada en 
primer lloc als pastors de l’Església, als qui tenen responsabilitats sobre els seus 
germans; són unes responsabilitats delegades per l’amo –és a dir, per Déu- perquè 
nodreixin degudament els altres que els són confiats per part del mateix amo. 
 
 Tots, doncs, hem d’estar atents, vigilants, esperant el retorn del Senyor. Però 
els qui tenim la missió de servir els nostres germans ens hi hem d’esmerçar més, tant 
pel que fa al nostre capteniment personal com a la nostra relació amb els qui tenim 
confiats. I així com als de la primera paràbola només se’ls diu que estiguin atents, als 
de la segona se’ls diu que els serà demanat més. I si han atès degudament els seus 
germans, el Senyor els proclamarà feliços i els donarà una recompensa. Si ho han fet 
malament, tindran una punició. És, doncs, un advertiment més sever, el que reben els 
pastors; és a dir, els qui tenen responsabilitats sobre els altres. 
 

Aquesta paràbola, ¿la dieu només per a nosaltres o per a tothom? Aquesta 
paràbola sobre l’estar a punt té un significat especial per a nosaltres, monjos i monges. 
En l’Església hem rebut, entre altres, la missió de ser testimonis de l’actitud de vetlla, 
d’espera ardent del retorn del Senyor. I, per això, hem d’estar atents a la nostra vida, 
hem de treballar-nos espiritualment i de donar-nos a la pregària i a la lectura orant de 
la Paraula de Déu. Ja des dels inicis del monaquisme, la guarda del cor o, en altres 
paraules, el prestar una atenció vigilant sobre el propi món interior i l’acompanyament 
espiritual van ser vistos com a fonamentals per a conèixer-se, per arribar a ser amos 
d’un mateix, per viure en la sobrietat i estar oberts per acollir amb cor obert la Paraula 
de Déu i estimar sincerament els germans. En una paraula, per viure en tensió 
espiritual vers el retorn del Senyor. 

 
Sant Benet es refereix simbòlicament a l’actitud de vigilància que hem de tenir 

els monjos quan parla de dormir vestits i cenyits i amb un llum cremant al dormitori (cf. 
RB 23, 4-5), tot al·ludint precisament a l’ensenyament de Jesús al fragment evangèlic 
que hem escoltat avui i a uns versets anteriors que van ser proclamats ahir: estigueu a 
punt, amb el cos cenyit i els llums encesos per poder obrir la porta tan bon punt truqui 
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l’amo, el Senyor. Quan truqui tant al terme de la nostra vida individual com al final de la 
història. Sant Benet –com sabeu- dóna, també, unes pautes concretes per viure 
aquesta actitud de vigilància, parla de “vigilar tothora els actes de la pròpia vida” (RB 4, 
48) i per això d’estar atent a detectar “els pensaments dolents que vénen al cor” (RB 4, 
50; 7, 44). I, encara, parla de ser conscients que Déu ens mira amb amor en tot lloc 
(cf. RB 4, 49), de pensar amb respecte en “el dia del judici” (cf. RB 4, 44) i de “desitjar 
la vida eterna amb tot el deler espiritual” (RB 4, 46). La finalitat és “no anteposar res a 
l’amor del Crist” (RB 4, 21), perquè no considerem que hi hagi res més digne de ser 
estimat que ell (cf. 5, 2) i preparar-nos perquè “ens dugui tots junts a la vida eterna” 
(RB 72, 12). 

 
Amb el nostre progrés espiritual en la vida monàstica, doncs, no sols anem 

avançant en el seguiment del Crist sinó que esdevenim testimonis, individualment i 
comunitàriament, de l’espera del retorn del Senyor, i, per tant, del sentit de l’existència 
humana. Testimonis tant en el si de l’Església, per als nostres germans en la fe, com 
davant del món. 

 
Aquesta paràbola, ¿la dieu només per a nosaltres o per a tothom? Aquesta 

paràbola no és sols per als monjos, està adreçada també a tots els cristians. Tots hem 
de vetllar estant atents a la nostra vida, als nostres sentiments, als nostres desigs, 
estimant els altres, estimant Jesucrist. Ens hi ajuda el coneixement de la Paraula de 
Déu, la pregària i la gràcia dels sagraments, particularment de l’Eucaristia. 

 
La litúrgia de l’advent, que és el temps característic de la vetlla, de l’espera 

amb esperança, resumeix tot el que he dit en dues expressions: “vetllar en l’oració i en 
la pràctica de les bones obres”. I això, perquè “quan el Senyor arribi i truqui, ens trobi 
vetllant” (cf. oracions col·lectes del diumenge i del dilluns de la primera setmana). 
“Quan arribi i truqui”. Ara en l’Eucaristia arriba i truca al nostre cor per fer-nos participar 
de l’amor misericordiós del Pare. Acollim-lo, doncs, “amb tota l’atenció de la caritat”, tal 
com diu de fer sant Benet (RB 53, 3). 
 


