
 
 

 

 

 »Mireu, jo us envio com ovelles enmig de llops: sigueu astuts com les serps i innocents com 
els coloms. (Mt 10, 16). 

 

Ovelles, llops, serps, coloms... Jesús, per què els seus l'entenguin millor, fa servir paràboles, 
exemples, recórrer a similituds... També ens compara amb algun animal, però només per indicar-nos 
com hem d'actuar. Ell ens envia, i ens diu com hem de viure la missió, amb senzillesa, però amb 
prudència. 

A nosaltres, Jesús ens demana que l'imitem. Ens demana prudència i senzillesa. Com serps i com 
coloms. Ell no ens envia perquè els llops ens facin mal. Ell ens envia a ser llevat d'amor a un societat 
infectada per l'odi. Ens envia a testimoniar i a treballar per la pau, en mig dels conflictes i les guerres. 
I ens convida a fer-ho amb prudència. 

Qui condueix un cotxe ha de ser prudent, tant per ell mateix com pels altres, pels altres 
passatgers del seu cotxe i pels de l'aliè, i pels vianants, els ciclistes i els motoristes. Ha de respectar 
els senyals de tràfic i els semàfors. I no només això, també ha de preveure la imprudència dels altres 
tant com li sigui possible. Aquest és un exemple senzill, pres de la vida quotidiana, que ens permet 
comprendre millor quina és la virtut de la prudència i com ha de ser viscuda. 

Cada persona és responsable de la seva pròpia vida, per tant, ha de "conduir" amb prudència, 
respectant les normes, parant-se a l'stop, fent cas dels límits de velocitat i altres indicacions... El que 
significa que un ha de pensar bé sobre el que està a punt de dir i de fer, per no molestar els altres i 
procurar fer el bé. Així, doncs, del que es tracta és d'actuar i de parlar amb molt de compte, de 
manera correcta i cautelosament, per evitar possibles  danys i discrepàncies; per respectar la vida, 
els sentiments i les llibertats dels demés. 

La virtut de la prudència sempre va acompanyar a Magdalena Aulina, i li va donar la capacitat de 
discernir, en cada situació, el que era bo del que no ho era. Li va donar la capacitat de saber llegir els 
signes dels temps; de saber esperar sempre, fins i tot davant les adversitats; de saber descobrir, amb 
paciència i constància, les llavors de bondat impreses en els cors de les persones fins en les que 
semblaven "llops"... 

La virtut de la prudència li va donar a Magdalena Aulina la capacitat d'atrevir-se i d'arriscar-se, 
començant i recorrent un nou camí en l'Església. La prudència va convertir a Magdalena en una dona 
forta i realista, en una dona de gran sentit comú. La va convertir en una veritable missionera! 

En aquesta Quaresma, tinguem el cor obert per acollir la invitació de Jesús. Demanem la 
intercessió de Magdalena Aulina per a que es multipliquin moltes llavors de bé que queden 
amagades, amb molta freqüència, per la mediocritat, l'arrogància, les "modes" d'una societat que no 
es preocupa per les persones, sinó pel produir i tenir... 

Ovelles, no llops! Senzills, però prudents! 
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