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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

LA VERITABLE FIDELITAT 

per GRISELDA COS I BOADA, 
monja de Sant Pere de les Puel·les 

 

En ple cicle de l’evangelista Marc, hem llegit el bell capítol sisè de Joan, 

en el qual Jesús ens ha parlat del pa de vida, i avui ha acabat dient: 

«Molts dels qui fins aleshores havien seguit Jesús digueren: “Aquest 

llenguatge és molt difícil! Qui és capaç d’entendre’l?”»  

Pere, però, ha respost a Jesús dient que «només ell té paraules de vi-

da eterna». I ha afirmat: «Nosaltres hem cregut i sabem que vós sou el 

Sant de Déu». Aquest nosaltres era la comunitat primitiva que feia seva 

la confessió de Pere. L’estil de vida que Jesús predicava, sí, era realment 

més exigent que les lleis de la societat, ja que ensenyava no solament a 

no fer mal a ningú sinó a fer el bé i a perdonar sempre.  

Jesús a l’Evangeli sovint era rebutjat pels representants del judaisme. 

Ara, però, ho és pels deixebles, que tenen dificultats per creure en ell. 

I diu: «L’abandonaren i ja no anaven més amb ell». Al costat d’aquesta 

deserció, però, la comunitat pasqual, reconegué en Jesús el Senyor de la 

Vida. I avui Jesús ens interpel·la també a nosaltres i ens pregunta: «Vos-

altres també em voleu deixar?». Creure és la nostra resposta a Déu.  

Avui es diu que la fidelitat és una virtut de dèbils. Ser fidel ¿no ens limi-

ta massa? Ens fa viure submisos i sense voluntat pròpia. És humà ser 

fidel? Aquestes paraules són caricatures de la veritable fidelitat. Des de 

la nostra perspectiva creient, sabem que l’autèntica fidelitat comporta op-

cions fonamentals profundes i per les quals creiem que val la pena viure 

i morir. Opcions com la lleialtat, la sinceritat, el respecte a la paraula do-

nada. Romandre en la decisió de com volem ser. La fidelitat ens ajuda a 

créixer i a ser lleials al Crist, als germans i a totes les causes nobles de la 

vida. 

Les dificultats de fer nostre el missatge de Jesús, no ens han de fer 

por. Cal aprofundir-hi tot adherint-nos-hi sense reserves. Cal creure en ell 

per poder tenir vida.  

La resposta de Pere: «Senyor, a qui aniríem? Només vós teniu parau-

les de vida eterna, i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de 

Déu» és també la nostra? 

 


