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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

L’HOSPITALITAT ENVERS ELS ENVIATS DEL SENYOR 

De les homilies sobre sant Mateu, 
de sant JOAN CRISÒSTOM 

 

«Qui us rep a vosaltres, em rep a mi, i qui em rep a mi, rep el qui m'ha enviat» 

(Mt 10,40), va dir Jesús. Hi pot haver un honor més gran que rebre juntament el 

Pare i el Fill? Doncs el Senyor promet encara, juntament amb aquesta, una al-

tra recompensa: «Qui rep —diu— un profeta a títol de profeta, tindrà recom-

pensa de profeta, i qui rep un just a títol de just, tindrà recompensa de just» (Mt 

10,41). Abans havia amenaçat amb el càstig aquells qui els neguessin 

l’hospitalitat; ara assenyala els béns que els ha de concedir. 

I perquè us adoneu que es preocupa més dels qui reben que dels seus pro-

pis apòstols, noteu que na va dir simplement: «Qui rep un profeta»; o «Qui rep 

un just», sinó que afegí: «A títol de profeta», o «A títol de just». És a dir, si no el 

rep per una preeminència mundana o per algun altre motiu moridor, sinó per-

què és profeta o just, rebrà premi de profeta o premi de just. És el que deia sant 

Pau: «Que allò que us sobra proveeixi la indigència d'ells, a fi que el que ells 

tenen de més proveeixi també la vostra indigència» (2C 8,14).  

I perquè ningú pogués al·legar la seva pobresa, continua el Senyor: «Qui 

doni de beure a un d’aquests petits, a títol de deixeble, ni que sigui un vas 

d’aigua fresca, no perdrà la seva recompensa» (Mt 10,42). D’un simple vas 

d’aigua fresca que donis, que res no et costa, i que és una obra tan senzilla, 

també en tens assenyalada la recompensa. És com si digués: Perquè per vos-

altres, que acolliu els meus enviats, estic disposat a fer-ho tot.  

Aquí, en veritat, parla de profetes, de deixebles i de justos; però en un altre 

lloc ens mana d'acollir els més menyspreats i castiga els qui no els reben: «En 

la mesura en què no ho vau fer a un d'aquests tan petits, tampoc a mi no m'ho 

féreu» (Mt 25,45). I novament diu el contrari sobre aquests. Perquè encara que 

el necessitat no tingui cap d’aquests títols, n'hi ha prou que sigui un home que 

habita el mateix món que tu, que contempla el mateix sol, que té la mateixa 

ànima i el mateix Senyor, que pren part en els mateixos sagraments que tu, 

que es cridat al mateix cel, i que té un gran títol: la seva pobresa i la seva ne-

cessitat, perquè rebi el sosteniment necessari. 

Escoltem l’exhortació de sant Pau: «No us canseu d'obrar el bé». Escoltem 

també el Senyor que ens diu: «Dona a qui et demana» (Mt 5,42). I: «Sigueu 

misericordiosos, com el vostre Pare és misericordiós» (Lc 6,56). Veritablement, 

quantes coses ha dit el Senyor, i, no obstant això, en cap altra ocasió, fora de 

la misericòrdia, no va posar per objectiu el seu propi Pare! És que res no ens fa 

tan semblants a Déu com beneficiar els altres. 


