
LECTURES  
DIUMENGE 22/01/2017 

DURANT L’ANY III. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 8,23b-9,3) 

  
En temps passat, 
el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí, 
però a la fi dels temps enaltirà el camí del Mar, 
l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. 
El poble que avançava a les fosques 
ha vist una gran llum, 
una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós. 
Els heu omplert de goig, d’una alegria immensa; 
s’alegren davant vostre com la gent a la sega, 
com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. 
Heu trossejat el jou que li pesava, 
la barra que duia a l’espatlla 
i l’agulló del qui l’arriava; 
tot ho heu trossejat com al dia de Madian. 

2ª LECTURA (1Corintis 1,10-13.17) 
  
Germans, 
pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, 
us demano que aneu d’acord 
i que no hi hagi divisions entre vosaltres; 
estigueu ben units 
en una sola manera de pensar i en un sol parer. 
Perquè alguns de la casa de Cloa m’han parlat 
de les desavinences que hi ha entre vosaltres. 
Vull dir que cadascú de vosaltres afirma: 
«Jo sóc partidari de Pau», 
«Doncs jo, d’Apol·ló», 
«Jo, de Quefes», 
«Jo, de Crist». 
Com és això? El Crist està dividit? 
És que Pau ha estat crucificat per vosaltres 
o heu estat batejats en el nom de Pau? 
Crist no m’ha enviat a batejar, 
sinó a anunciar l’evangeli, 
i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis, 
perquè la creu de Crist no perdi el seu valor. 

EVANGELI. (Mateu 4,12-23). 
  
Quan Jesús sentí a dir que Joan havia estat empresonat, 
se’n tornà a Galilea, 
però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafar-Naüm, 
vora el llac, a la regió de Zabuló i de Neftalí, 
perquè s’havia de complir 
allò que anunciava el profeta Isaïes: 
«País de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, 
l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans: 
El poble que vivia a les fosques 
ha vist una gran llum, 
una llum resplendeix per als qui vivien al país tenebrós.» 
  
Des d’aquell temps Jesús començà a predicar així: 
«Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop.» 
  
[Tot vorejant el llac de Galilea, veié dos germans, 
Simó, l’anomenat Pere, i Andreu. 
Estaven tirant el filat a l’aigua, perquè eren pescadors, 
i els digué: 
«Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.» 
Immediatament abandonaren les xarxes 
i se n’anaren amb ell. 
Més enllà veié altres dos germans, 
Jaume i Joan, fills de Zebedeu. 
Eren a la barca amb el seu pare, repassant les xarxes, 
i Jesús els cridà. 
Ells abandonaren immediatament la barca i el pare, 
i se n’anaren amb ell. 
I anava per tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, 
predicant la bona nova del Regne 
i guarint entre la gent tota malaltia.] 

  



LECTURES  
DIUMENGE 29/01/2017 

DURANT L’ANY IV. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Sofonies 2,3.3,12-13) 

  
Busqueu el Senyor, 
tots els humils del país 
que compliu els seus preceptes; 
busqueu la bondat, 
busqueu la humilitat. 
Potser així quedareu protegits el dia rigorós del Senyor. 
Deixaré en el teu país un poble humil i pobre. 
La resta d’Israel buscarà refugi en el nom del Senyor. 
No faran injustícies ni mentiran, 
no tindran una llengua enganyadora. 
Podran pasturar i reposar sense que els inquieti ningú. 

2ª LECTURA (Corintis 1,26-31) 
  
Germans, 
mireu qui sou els qui heu estat cridats: 
als ulls dels homes, sou pocs els instruïts, 
sou pocs els poderosos o de família noble. 
Déu, per confondre els savis, 
ha escollit els qui el món té per ignorants; 
per confondre els forts, 
ha escollit els qui el món té per dèbils 
i els qui, als ulls del món, són gent de classe baixa, 
gent de qui ningú no fa cas; 
per destituir els qui són alguna cosa, 
ha escollit els qui no valen per a res; 
així ningú no pot gloriar-se davant Déu. 
Però vosaltres, per obra de Déu, 
teniu en Jesucrist tot el que sou, 
ja que Déu ha fet d’ell la nostra saviesa, 
la nostra justícia, 
la nostra santedat 
i la nostra redempció, 
perquè, tal com diu l’Escriptura: 
«Si algú es gloria, s’haurà de gloriar del Senyor.» 

EVANGELI. (Mateu 5,1-12). 
  
En aquell temps, 
en veure Jesús les multituds, 
pujà a la muntanya, 
s’assegué 
i els deixebles se li acostaren. 
Llavors es posà a parlar i els instruïa dient: 
«Feliços els pobres en l’esperit: 
el Regne del cel és per a ells. 
Feliços els qui estan de dol: 
vindrà el dia que seran consolats. 
Feliços els humils: 
són ells els qui posseiran el país. 
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: 
vindrà el dia que seran saciats. 
Feliços els compassius: 
Déu els compadirà. 
Feliços els nets de cor: 
són ells els qui veuran Déu. 
Feliços els qui posen pau: 
Déu els reconeixerà com a fills. 
Feliços els perseguits pel fet de ser justos: 
el Regne del cel és per a ells. 
Feliços vosaltres 
quan, per causa meva, us ofendran, 
us perseguiran 
i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: 
alegreu-vos-en i feu festa, 
perquè la vostra recompensa és gran en el cel 

  



PROJECTE D’HOMILIA
L’evangeli d’avui té dues parts ben diferenciades (El Missal 

dóna opció a llegir només la primera  <versió curta>  o totes 
dues  <versió llarga>). 

La PRIMERA PART constitueix el final de la presentació que 
Mateu fa de Jesús. La identitat de Jesús ve assenyalada per la 
seva missió, i aquesta missió–identitat s’expressa sobretot amb 
el llenguatge dels llocs. Se’ns desvela qui és Jesús dient que va 
néixer a Betlem, que va ser cridat d’Egipte, que es va instal·lar a 
Natzaret, que va anar al Jordà i al desert de Judea. També en el 
relat d’avui són diverses les referències a llocs, i sempre amb un 
comentari semblant a “perquè s’havia de complir allò que 
anunciava el profeta…”. 

Aquest llenguatge dels llocs serveix per presentar un Jesús 
íntimament vinculat a la vida i a la història del seu Poble i de la 
Humanitat. És una manera ben eloqüent de presentar Jesús com 
a personificació de la Humanitat (“fill de l’Home”). 

Les referències locals d’aquesta primera part resulten ben 
estranyes geogràficament parlant. Primer se’ns diu que, tot i 
tornar a Galilea, Jesús no s’instal·la al seu poble, Natzaret, sinó a 
Cafarnaüm perquè era “vora el llac” (literalment “vora el mar”). 
El “rebrot”  (“natzarè”) abandona l’àmbit de cultiu on havia 
crescut i es trasplanta vora el mar. Aquí “mar” significa horitzó 
obert. Jesús s’instal·la als límits: entre el Poble escollit i l’ampla 
Humanitat de l’altra banda del Jordà. El riu Jordà es fa servir per 
significar el límit entre Jueus i Pagans. És significativa la 
referència al País de Zabuló i Neftalí, que geogràficament 
estaven en aquesta banda del Jordà, però teològicament estan a 
l’altra banda, perquè són regions frontereres paganitzades 
(“Galilea del Pagans”). Jesús, entre Jueus i Pagans, serà per a 
tots llum que resplendeix… 
Convertiu-vos… 

“Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop”. Aquestes 
paraules coincideixen amb les que proclamava Joan Baptista 
(Mateu 3,2). Les paraules són les mateixes, però el lloc és 
diferent. Joan les proclamava a Judea, per als Jueus; Jesús les 
proclama als límits, vora el mar obert, per a tothom. 
Quan Joan havia estat empresonat… 

Mateu “juga” amb la paraula empresonat. “Quan Joan havia 
estat empresonat”  indica el moment en què la Religió 
fonamentada en el Temple de Jerusalem queda ella mateixa 
presonera, i convertida en presó per als seus fidels, reproduint 
l’esclavitud que el poble havia patit en l’antic Egipte. Per això 
Mateu ens presenta Jesús com un nou Moisès que inicia un nou 
Èxode. Els “beneficiaris” d’aquest nou Èxode ja no serà un poble 
concret que surt del país on eren esclaus, sinó tots els oprimits 
que busquin la llibertat. 

La SEGONA PART de l’evangeli d’avui ens presenta el primer 
nucli que farà visible el Regne que arriba. Són “pescadors” 
cridats a ser pescadors d’homes. Dues parelles de germans. 
Mateu torna a jugar amb les paraules per indicar que el nou 
Regne està constituït per “germans”. 

Possiblement també es vol una fer pensar en el número “5” (4 
deixebles + Jesús), que és la xifra de l’Esperit i de la 
Universalitat, en contrast amb el “12”, xifra d’Israel, Poble elegit 
particular. Amb tot, aquest “Poble particular” més tard també 
serà reconstituït, perquè el nou Regne universal no exclou de cap 
manera el regne preparatori (Mateu 10,2). 
Pescadors d’homes… 

Aquesta expressió resulta sospitosa avui dia: són tants els 
grups que intenten pescar clients i fidelitzar-los! Però en 
l’evangeli aquesta expressió té un significat totalment diferent i, 
fins i tot contrari. En realitat “pescar homes” vol dir alliberar-los 
de la mar de servituds on s’ofeguen tants i tants éssers 
humans: servituds religioses, socials, econòmiques, familiars, 
burocràtiques, de protocol… El significat de “pescar homes” ve 
indicat per allò que es diu tot seguit: (Jesús) anava per tot 
Galilea, ensenyant a les sinagogues, predicant la bona nova del 
Regne i guarint entre la gent tota malaltia. 

I si continuéssim llegint, les paraules que segueixen són 
encara més explícites: “La seva anomenada es va escampar per 
tot Síria. Li portaven tots els qui estaven malalts, els afectats per 
diverses malalties i sofriments: endimoniats, epilèptics i 
paralítics; i ell els curava. I el va seguir molta gent de Galilea, de 
la Decàpolis, de Jerusalem, de Judea i de l’altra banda del Jordà”. 
Aquests són els “homes pescats”. I són “pescats” per a ser 
“batejats”. 

Hi ha una gran inclusió invertida entre les primeres paraules 
que Jesús dirigeix als seus deixebles i les últimes al final de 
l’evangeli. Les primeres parlen de “pescar” (treure de la mar de 

servituds). Les últimes parlen de “batejar” (literalment 
“submergir”). Submergir tots els pobles en el nom (en la Vida) 
del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant (Mateu 28,20). 

Veiem més clarament els dos extrems d’aquesta inclusió 
invertida: 

Primeres paraules de Jesús als deixebles: 
a) Veniu amb mi, 
b) i us faré pescadors d’homes. 

 Últimes paraules de Jesús als deixebles: 
b) Aneu a tots els pobles… batejant-los… 
a) Jo sóc amb vosaltres… 

Fent un joc de paraules, diríem: Som “pescats” d’una mar 
d’esclavituds per a ser “immergits” en la mar de la Vida 
divina. 
Immediatament abandonaren les xarxes… 

Sorprèn la promptitud de la resposta dels quatre primers 
“pescats”. És per posar de manifest l’anhel de ser pescats que hi 
havia en temps de Jesús (i sempre). Són tantes les servituds que 
ofeguen la nostra vida! Davant l’oferta de Jesús, la primera 
parella de germans abandona immediatament les xarxes a la 
mar, i segueix Jesús. 

També la segona parella de germans. D’ells se’ns diu que 
estaven repassant les xarxes. Per això no les abandonen. 
Aquestes xarxes al·legòricament són “repassades” i preparades 
per a la nova pesca. En canvi, abandonen la barca amb el pare. 
Aquí “el pare amb la barca” representa la vinculació amb el 
passat, amb la Tradició inhibidora del propi Poble. El Regne que 
formaran els qui es deixin “pescar” serà una realitat nova, una 
nova Humanitat amb Déu mateix per “pare”. I una nova barca on 
hi càpiga tothom. 

MISSATGE 
El missatge ve directament expressat per les paraules de 

Jesús: “El Regne del cel és a prop”. El Regne del cel s’apropa 
quan la religió institucional se’ns torna presó. L’empresonament 
de Joan provoca que Jesús comenci a actuar. Joan anunciava 
l’acció de Jesús, però també la retardava, com el paternalisme 
retarda l’emancipació. 

Sembla que avui hi ha una situació força semblant a la del 
temps de Jesús. Es respira en l’ambient l’anhel d’un Regne Nou. 
Les Religions (i altres Institucions clàssiques) se’ns han fet 
petites i ens oprimeixen com un vestit que s’ha encongit. La 
societat, a pesar de la seva gran capacitat per oferir tota classe 
de béns, s’està convertint per a molts en una mar que ens 
mareja i esclavitza, de la qual volem ser alliberats. Tantes 
llibertats, i tan poca Llibertat! Tantes possibilitats de viure bé, i 
tantes agressions a la convivència! 

RESPOSTA 
També la resposta ens ve directament indicada en el missatge 

de Jesús: “Convertiu-vos!”. 
Convertir-nos? I això, què vol dir en la pràctica? 
Cadascú ho haurà d’anar descobrint. Però, d’una manera o 

altra, comporta passar del “temps de Joan” al “temps de Jesús”. 
O dit d’un altra manera: d’una religió centrada en la Llei a una fe 
centrada en la Llibertat que fa possible l’Amor. Possiblement això 
ens demani repassar les xarxes com tenim tirades i abandonar la 
barca amb el pare, que se’ns ha fet petita. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Aplicada al nostre ambient, què inclou i què exclou la frase 

de Jesús: “Us faré pescadors d’homes”? 
2. Com actualitzaríeu la resposta dels deixebles: “Ells 

abandonaren immediatament la barca i el pare, i se 
n’anaren amb Jesús”? 

3. De Jesús es diu que “guaria tota malaltia”. Quina 
explicació de les següents us sembla més encertada? 

– Era un metge extraordinari. 
– Tenia poder sobre les persones i les seves malalties. 
– Convencia els malalts de que ja estaven curats (suggestió). 
– Il·luminava la vida. Així els “mals”, dins el conjunt de la vida, 

ja no eren mals. 
– Una altra explicació. 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY III. CICLE A.  

“GUARIR”. 

136. Guarir. (... guarint entre la gent tota malaltia.). 
Si hi ha una acció que identifiqui Jesús és guarir. Com llegim avui (en la versió llarga), els Evangelis 

diuen i repeteixen de vàries maneres que Jesús guaria tota malaltia. 
És que Jesús era metge? Ben cert que no. 
Avui tenim un coneixement científic de les malalties; en coneixem les causes, i això permet evitar-les o 

aplicar-hi, si els tenim, els correctius pertinents. Aquesta és la feina dels metges. 
Però Jesús no era metge. Com guaria, doncs? 
En temps de Jesús, en la mentalitat de la gran majoria, les malalties sempre eren provocades per 

“algú”. Podien ser un càstig o una prova de Déu, o podien ser directament obra d’algun esperit maligne. 
Per això el tractament dels malalts solia ser cosa més de sacerdots que de metges (a qui sovint 
s’atribuïen també trets sacerdotals o màgics).  

Però Jesús no era sacerdot.  
És cert que els Evangelis també ajunten sovint les curacions amb l’expulsió d’esperits malignes o amb 

el perdó dels pecats. És un punt que avui descuidem massa. La medicina actual mira sobretot les causes 
immediates i directes d’una malaltia. Però molts mals venen de més enllà. Venen d’esperits malignes que 
ens posseeixen. Parlo de la Societat que entre tots estem creant, fortament marcada per la por, la 
inseguretat, la manca objectius engrescadors, amb relacions de domini i de servitud, amb “valors” 
alienants...: autèntics esperits malignes que generen en les persones individuals malalties de tota classe 
que els metges no poden curar. Com alliberar-nos de tanta possessió maligna i de tant pecat estructural!? 

Per altra banda, Jesús és el Crucificat. Els quatre Evangelis coincideixen en posar de relleu les burles de 
molts, amb les autoritats i soldats, que deien: Va salvar-ne d’altres però no es pot salvar a si mateix! Que 
baixi de la creu, i creurem en ell (Mateu 27:41). 

També cal tenir en compte que els Evangelis són uns Escrits de creients per a creients. Per als creients, 
Jesús va “salvar-se” precisament morint a la creu i no pas baixant-ne. Els Evangelis ens presenten la 
Crucifixió com un espectacle grandíssim i contradictori: els qui no creien en Jesús (quasi ningú, al 
començament) hi van veure el seu fracàs total. En canvi els qui creien en Ell (començant pel centurió que 
va dirigir l’execució i, progressivament, més gent) hi van veure el seu triomf total i definitiu (Resurrecció) 
(Mateu 27:54). 

Tenint en compte tot això, es pot dir que la guarició que ofereix Jesús és una qüestió de fe. Jesús 
mateix lliga les (seves) curacions a la fe del malalt o de qui el presenta. “La teva fe t’ha salvat”, diu sovint 
(Mateu 9:22; 15:28; Marc 10:52; Lluc 7:50; 17:19). 

Nota. Salvar té un significat més totalitzant que guarir. Es guareixen les malalties; en canvi es salven 
les persones. 

Jesús guareix per la fe. Quan es parla de fe cal no pensar en cap mecanisme d’autosuggestió (com es 
fa sovint) sinó creure en l’essència del missatge de Jesús: la vida es realitza donant-la. 

Com salva, Jesús?  
Responem-ho amb un exemple que els mateixos Evangelis suggereixen en la figura de Pere (Mateu 

14:28). Imaginem un pescador que no sap nedar. Pel seu ofici, l’aigua del mar és el seu medi de 
subsistència, però també el seu perill més gran. La barca el protegeix del perill de l’aigua, però a vegades 
aquesta protecció resulta molt insegura. Si cau a l’aigua, haurà de ser rescatat o pot negar-s’hi.  

Imaginem, però, que el nostre pescador aprèn a nedar. Aleshores la seva situació ha canviat del tot: 
l’aigua enemiga passa a ser amiga, refrescant, acollidora, salvadora. L’aigua és la mateixa, però ha 
canviat la relació que hi té el pescador. 

La mort i les malalties són el que són i ens afecten de la mateixa manera; però el seu significat és del 
tot diferent segons es tracti d’una persona que “sap nedar” o que “encara no en sap”.  

L’autoritat de Jesús és que “sap nedar” i ensenya a nedar. La fe en Jesús és fe en l’home. I la fe en 
l’home porta a saber que la vida es realitza donant-la. 

Mentre volem mantenir i assegurar (i potser imposar) la pròpia vida, la malaltia és un greu 
contratemps; i la mort, el fracàs final. Però si el nostre objectiu és viure la vida donant-la, la malaltia 
deixa de ser un perill, i la mort significa assolir el nostre objectiu. 

No es tracta de “miracles”. Es tracta d’humanització. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
Durant l’Any III. CICLE A.  

PRESENTACIÓ 
Entrevistes amb Fid’ho pren forma de diàleg entre 

Fid’ho (abreviació de Fill de l’Home) i Evy, 
periodista. El nom Evy, per la seva semblança amb 
Eva, vol compensar l’excessiu pes que entre 
nosaltres té la paraula “home”, presa sovint només 
en sentit de “baró”. També, per la seva proximitat 
amb evangelista, vol destacar la semblança entre 
els primers evangelistes i els periodistes actuals 
quan ens ajuden amb “bones notícies”. 

Sóc conscient de com n’és d’arriscat l’ús d’aquest 
gènere literari, sobretot tenint en compte la qualitat 
de l’entrevistat. Intentaré que les paraules posades 
en boca de Fid’ho siguin tan ajustades com sàpiga 
al missatge que, ja fa dos mil anys, van intentar 
transmetre’ns centenars d’escriptors que van 
inventar el gènere literari “evangeli”. 

Dels moltíssims evangelis que es van escriure, la 
comunitat cristiana, des de fa molt temps, n’ha 
seleccionat només quatre. Aquesta capacitat 
selectiva de la Comunitat cristiana em permet 
l’atreviment d’escriure Entrevistes amb Fid’ho: si 
serveixen, hauran servit; si no, directament a la 
paperera! 

Evy no exposarà les seves idees sinó que farà 
aquelles preguntes o comentaris que farien els 
suposats lectors o lectores que hi fossin presents. 
Així doncs, Evy no actua ni com a creient com a 
increient, ni religiós ni antireligiós, ni progressista ni 
conservador,… Vol ser simplement “veu dels 
humans” que fan preguntes o exposen sentiments 
com dubtes, queixes, esperances i anhels. 

ENTREVISTA 
Evy 

Segons el que hem llegit, vas començar les teves 
predicacions  dient que “El regne del cel és a prop”. 
Però, dos mil anys després, aquest teu regne no es 
veu per enlloc… 
Fid’ho 

Hi ha qui el veu, i qui no el veu. Et descuides 
d’una paraula important: “Convertir-vos”. Convertir-
se i veure el regne s’indueixen mútuament: 
convertir-se ajuda a veure el regne, i veure el regne 
ajuda a convertir-se. Passa com en l’amor: si 
estimes la persona que t’estima, veus el seu amor; i 
veure el seu amor et porta a estimar-la més. 
Evy 

Però, “convertir-se” a què?, o a qui? Ens hem de 
convertir a la religió? Però, hi ha moltes religions! 
Convertir-nos a Déu? Però, Déu no l’ha vist mai 
ningú! Convertir-nos als altres? Són molta gent, els 
altres! 
Fid’ho 

Au, vinga, Evy! No fugis d’estudi buscant cinc 
peus al gat! A veure: tu, com a periodista, estàs 
convertit? 
Evy 

-Sí. Estic convertit als meus lectors. 

Fid’ho 
Ho veus, Evy? Sempre hi ha persones concretes 

que, d’una manera o altra, tenim davant nostre. 
¿Com hi estàs convertit als teus lectors? 
Evy 

Penso en ells quan escric: què busquen?, què els 
interessa?, què els agrada?… 
Fid’ho 

Imagino que també procures no enganyar-los, no 
utilitzar-los, no sotaposar-los als teus possibles 
èxits,… Cada persona té els seus lectors, i ha de 
pensar en ells. Les nostres vides sempre són com 
un llenguatge per als altres. Convertir-se al regne 
del cel és pensar en els nostres “lectors”… 
Evy 

D’acord. D’acord! Però hi ha una altra cosa que 
no puc creure de cap manera. És quan el relat diu 
que “anaves per tot Galilea…guarint entre la gent 
tota malaltia“. Això, evidentment, deu ser 
exageració, no?! Si fos veritat, no hauries acabat 
com vas acabar… 
Fid’ho 

No hi ha res d’exagerat, aquí! No ni metge ni 
curandero. Jo sóc el fill de l’home, i com a fill de 
l’home faig assequible la salvació. 

Mira, Evy: al començament, la majoria dels 
humans caminen a les fosques, sense saber on són 
ni on van. Es fan preguntes, però no tenen 
respostes. Aquesta ceguesa genera tota classe de 
malalties: paràlisi, depressió, por, pessimisme, 
atacs epilèptics,… Alguns acaben no fent-se ni 
preguntes; altres, intenten trobar la manera de 
matar el temps! Però, quan arriba el fill de l’Home, 
apareix la llum. Qui s’obre a la Humanitat, s’allibera 
de les malalties que provenen de la ceguesa, i pot 
viure la vida. Quan es viu la vida, qualsevol altra 
malaltia hi queda com engolida. 
Evy 

Si t’atropella un cotxe i et quedes en cadira de 
rodes, això també queda engolit per la vida?… 
Fid’ho 

Tu ets periodista: pregunta-ho als qui es troben 
en aquesta situació… 
Evy 

M’interessa la teva resposta. 
Fid’ho 

Recorda que jo sóc el crucificat. Com a 
ressuscitat, conservo les ferides que em van 
provocar la mort. Gràcies a elles puc parlar com et 
parlo. Creu-me, Evy: quan algú connecta amb la 
vida, les malalties canvien totalment de significat. 
La curació que genera la fe en mi abasta tota la 
persona, amb malalties i tot. 

Mossèn Pere Torras 



QUELCOM NOU I BO 

El primer escriptor que va recollir l'actuació i el missatge de Jesús el va resumir 
tot dient que Jesús proclamava la "Bona Notícia de Déu". Més tard, els altres 
evangelistes empren el mateix terme grec (euanggelion) i expressen la mateixa 
convicció: en el Déu anunciat per Jesús les gents hi trobaven quelcom "nou" i 
"bo". 

¿Hi ha encara en aquest Evangeli quelcom que pugui ser llegit, enmig de la 
nostra societat indiferent i descreguda, com una cosa nova i bona per a l'home i 
la dona dels nostres dies? ¿Quelcom que es pugui trobar en el Déu anunciat per 
Jesús i que no proporcioni fàcilment la ciència, la tècnica o el progrés? Com és 
possible viure la fe en Déu en els nostres dies? 

A l'Evangeli de Jesús els creients ens trobem amb un Déu des del qual podem 
sentir i viure la vida com un regal que té el seu origen en el misteri últim de la 
realitat que és l’Amor. Per a mi és bo no sentir-me sol i perdut en la existència, ni 
en mans del destí o l'atzar. Tinc a Algú a qui puc agrair la vida. 

A l'Evangeli de Jesús ens trobem amb un Déu que, malgrat les nostres 
malapteses, ens dóna força per defensar la nostra llibertat sense acabar esclaus 
de qualsevol ídol; per no viure sempre a mitges ni ser uns "vividors"; per anar 
aprenent formes noves i més humanes de treballar i de gaudir, de patir i 
d'estimar. Per a mi és bo poder comptar amb la força de la meva petita fe en 
aquest Déu. 

A l'Evangeli de Jesús ens trobem amb un Déu que desperta la nostra 
responsabilitat per no desentendre'ns dels altres. No podrem fer grans coses, 
però sabem que hem de contribuir a una vida més digna i més feliç per a tots, 
pensant sobretot en els més necessitats i indefensos. Per a mi és bo creure en un 
Déu que em pregunta sovint què faig pels meus germans. 

A l'Evangeli de Jesús ens trobem amb un Déu que ens ajuda a entreveure que 
el mal, la injustícia i la mort no tenen l'última paraula. Un dia tot el que aquí no 
ha pogut ser, el que ha quedat a mitges, els nostres anhels més grans i els 
nostres desitjos més íntims trobaran en Déu la seva plenitud. A mi em fa bé viure 
i esperar la meva mort amb aquesta confiança. 

Certament, cada un de nosaltres ha de decidir com vol viure i com vol morir. 
Cadascú ha d'escoltar la seva pròpia veritat. Per a mi no és el mateix creure en 
Déu que no creure-hi. A mi em fa bé poder fer el meu recorregut per aquest món 
sentint-me acollit, enfortit, perdonat i salvat pel Déu revelat en Jesús. 

José Antonio Pagola






