
 

 

 

 

«Llavors els apòstols digueren al Senyor: Augmenta'ns la fe. Ell va respondre: Només 
que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera: "Arrenca't de soca-
rel i planta't al mig del mar", i us obeiria».  (Lluc17,5-6). 
 

Potser els apòstols volien convertir-se en "gegants de la fe". Potser sabien que 
tenien poca fe. Per això li demanen a Jesús: "Augmenta'ns la fe". Però Jesús els respon 
que un mínim de fe en Déu -una fe tan petita com un gra de mostassa- pot ser suficient 
per fer grans meravelles, com moure muntanyes o trasplantar arbres al mar. Perquè 
tenir fe en Déu significa, abans que res, creure que ell ho és tot i que tot ho pot. Perquè 
tenir fe en Déu vol dir confiar en ell. Vol dir confiar en ell completament, acollint el 
seu do, per poder seguir creient. 

Sobretot, tenir fe implica conèixer i reconèixer a Jesús com l'únic "Mestre i Senyor". 
Tenir fe implica estar amb ell. 

La veritable fe -més que trasplantar arbres al mar- rau en el miracle de dir: "Jo 
simplement vull ser un servidor com el meu Senyor Jesús, que va venir a servir, no a 
ser servit". Sí, perquè creure vol dir, en definitiva és, obeir a Jesús i seguir-lo per amor, 
només per amor. La fe sempre va acompanyada de l'amor. I l'amor sosté la fe, 
renovant-la com a adhesió al Senyor. I, quan es segueix a Jesús i es camina darrere 
d'ell, pot succeir que vacil·lem i caiguem, però immediatament l'acollim perquè ens 
aixequi i ens sostingui. 

Magdalena Aulina estimava tant Déu que confiava en ell "cegament". La fe en el 
seu Senyor va ser el far segur de tota la vida. Va ser la fe la que la va fer ferma i 
indestructible davant de la malaltia, el sofriment i altres circumstàncies doloroses. 
Certament que va patir, i molt, pels esdeveniments de l'Obra, però per la fe estava 
segura que el Senyor ho resoldria tot. La fe va ser veritablement "el far segur" de la 
seva vida. 

Ella deia que la fe "es recolza en Déu", que sempre està amb nosaltres. I "qui es 
recolza en Déu, res el decep". Afegia: "La fe en Déu ha d'embolicar tota la nostra vida". 
I també: "La fe engendra esperança". 

Magdalena deia que "l'ànima que viu de fe es lliura a l'obediència i s'abandona a 
la voluntat del Senyor". De fet, la fe no es pot concebre sense l'obediència i, al revés, 
l'obediència no es pot concebre sense la fe. El nostre "pare en la fe", Abraham, va creure 
en Déu obeint-lo: deixant la seva terra, sense saber on anava. Maria va creure, va obeir 
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i va engendrar essent verge. Jesús va ser obedient fins a la mort a la creu, per fer la 
voluntat del Pare. 

Sí, la fe es converteix en una força poderosa, en una força fecunda. Qui estima, 
creu, per tant, obeeix. És a dir, s'adhereix fidelment a la voluntat de l'Estimat. Creu en 
l'"impossible" de Déu. Llança les xarxes i captura quantitats de peixos. Es llança i obre 
nous camins. Així ho va fer Magdalena Aulina. Perquè la fe no és estàtica. La fe és 
sempre una força dinàmica, que empeny cap a la missió, es llança a l'aventura, sense 
por al risc, per complir el que Déu demana. Com va succeir a "l'alzina de Banyoles", 
totalment "abandonada" a la voluntat de Déu, amb una confiança il·limitada en la seva 
providència! 

Avui, 15 d'octubre, és la memòria litúrgica de Santa Teresa de Jesús. “Nada te turbe, 
nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta…. Solo Dios basta. Aquest vers va ser trobat, 
després de la mort de Santa Teresa, escrit en el seu llibre de pregàries. Malgrat els 
moments difícils de la vida, l'alegria de "per sempre" va romandre intacta; havia estat 
la direcció que havia guiat tota la seva existència. 

De la mateixa manera va ser per a Magdalena. La seva regla de vida era estar 
sempre completament "Cara a Déu". Magdalena, gran en la fe, perquè és petita davant 
d'ell. Era molt conscient que és el Senyor, i només ell, qui "obra meravelles" en 
nosaltres. Qui estima i creu, Déu el fa capaç d'entrar en el seu misteri. Ell li mostra el 
seu rostre. Li dóna força i saviesa. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


