
 

 

Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen.  Així sereu fills del vostre Pare del 

cel, que fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. Perquè, si estimeu els qui us estimen, 

quina recompensa mereixeu? ¿No fan el mateix els publicans?  I, si només saludeu els vostres germans, què feu 

d'extraordinari? ¿No fan el mateix els pagans? Sigueu perfectes com ho és el vostre Pare celestial. (Mt 5, 44-48) 

 

L'advertiment de Jesús és clar i contundent. Ens diu que hem d'estimar els nostre enemics i pregar pels que 

en persegueixen. 

La història dels cristians està banyada per la sang de tants màrtirs que, des del començament de l'Església, 

han estat perseguits i assassinats. Ells varen seguir i imitar Jesús, que fou el primer màrtir que va donar la seva 

vida per la redempció dels homes i de les dones de tot temps i indrets, per què tots, sense excepció, poguessin ser 

justificats i així, tenir entrada a la felicitat eterna. 

Estimeu el vostres enemics i pregueu..., ens diu Jesús. Tenir la força i el coratge de perdonar, vol dir viure 

com verdaders homes i com a cristians autèntics. És ser plenament "persones humanes"; és viure en plenitud i 

profunditat el Baptisme, que ens ha fet fills de Déu i ens ha introduït en el misteri pasqual de Crist; que ens ha 

comunicat el seu Esperit i ens ha fet partícips de la naturalesa divina: per tant, realment sants (cf. LG nº40). Ho 

som i ho hem de ser.  

Sigueu perfectes..., ens diu també, Jesús. La perfecció ja és aquí, ara. És el do de Déu, i el nostre 

compromís. La santedat, a la que arribarem a la plenitud del Regne, comença ara i aquí a la terra. S'inicia en la 

intimitat del nostre cor, quan experimentem la pau, la serenor, l'alegria en el perdonar; quan vivim amb 

coherència els nostres compromisos i les nostres responsabilitats; quan ens comportem correcta, irreprensible i 

transparentment; quan ens esforcem per ser millors cada dia i tractem de fer més bonic i habitable el nostre món. 

Diu el Concili Vaticà II, a la Constitució dogmàtica Lumen gentium: «És, doncs, evident que tots els 

cristians, de qualsevol estat o condició, són cridats a la plenitud de la vida cristiana i a la perfecció de l'amor, i 

amb aquesta santedat es promou, àdhuc en la societat temporal un estil de vida més humà. » (n. 40). 

Així ho entenia també, Magdalena Aulina. Ella sabia que la santedat és per tots, perquè no consisteix en fer 

coses extraordinàries, sinó en fer bé la feina, la que sigui, sempre feta amb coherència, amb rectitud, amb 

honestedat. 

Magdalena estava plenament convençuda que tots podem i hem de ser millors. El Senyor dóna la gràcia i la 

força per a viure d'acord amb el nostre Baptisme, per ser cristians autèntics i creïbles.  

Avui, enmig de tanta corrupció i massa escàndols, Magdalena ens repetiria amb fermesa que visquéssim 

amb coherència i fidelitat, fins i tot anant contracorrent, amb el fi de ser cristians autèntics, cada u en el seu estat 

de vida.  

Magdalena ens diria que oferíssim a Déu, amb tot l'amor del cor, cada acte, encara que ens semblés petit i 

insignificant, segurs que Déu, bo i provident, tot ho beneeix i ho transforma segons el seu amor. 

Els sants, els que estan en el cel i els de "la porta del costat", ens ajudin a saber viure aquest nivell tan alt de 

vida cristiana. 

Que els proper Any Sant de la Misericòrdia, proclamat pel Papa Francesc, ens empenyi a viure la 

misericòrdia, que des de sempre ens ofereix el Pare, en la nostra vida quotidiana  
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