
LECTURES  
DIUMENGE 24/09/2017 

DURANT L’ANY XXV. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Isaïes 55,6-9) 
  
Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar; 
invoqueu-lo, ara que és a prop. 
Que els injustos abandonin els seus camins, 
i els homes malèfics, els seus propòsits; 
que es converteixin al Senyor i s’apiadarà d’ells; 
que tornin al nostre Déu, tan generós a perdonar. 
  
“Perquè el meus pensaments no són els vostres, 
i els vostres camins no són els meus”, 
diu l’oracle del Senyor. 
“Els meus camins i els meus pensaments 
estan per damunt dels vostres 
tant com la distància del cel a la terra”. 

2ª LECTURA (Filipencs 1,20c-24,27a). 
  
Germans, 
tant si surto en vida d’aquesta presó, 
com si he de morir, 
sé que Crist serà glorificat en el meu cos. 
Perquè per a mi, viure és Crist, 
i morir em seria un guany. 
Però quan penso que, 
mentre continua la meva vida, 
puc fer un treball profitós, 
no sé pas què escollir. 
Em trobo pres per aquesta alternativa: 
d’una banda el meu desig de morir ja 
per estar en Crist, cosa incomparablement millor; 
però d’altra banda, pensant en vosaltres, 
veig més necessari que continuï la meva vida corporal. 
  
Ara, a vosaltres, us demano solament això: 
que porteu una vida digna de l’evangeli del Crist. 

EVANGELI. (Mateu 20,1-16). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als seus deixebles aquesta paràbola: 
“Amb el Regne del cel passa 
com amb un propietari que sortí de bon matí 
a llogar treballadors per a la seva vinya: 
va fer tractes per un jornal, 
i els envià a la seva tasca. 
  
Sortí altra vegada a mig matí, 
en trobà d’altres a la plaça sense feina i els digué: 
Aneu també vosaltres a la meva vinya; 
us pagaré el que sigui just. 
I ells hi van anar. 
  
Pels vols de migdia i a mitja tarda, 
tornà a sortir i va fer el mateix. 
Una hora abans de pondre’s el sol 
encara en trobà d’altres, i els digué: 
¿Què feu aquí tot el dia desvagats? 
Ells li contesten: 
És que ningú no ens ha llogat! 
Els diu: aneu també vosaltres a la meva vinya. 
  
Al capvespre, l’amo de la vinya digué a l’encarregat: 
Crida els treballadors i paga’ls el jornal. 
Comença pels que han vingut més tard, 
i acaba pels primers. 
  
Vingueren, per tant, els qui feia una hora que treballaven, 
i cobraren el jornal sencer. 
Quan tocava als primers, es pensaren que cobrarien més, 
però van cobrar el mateix jornal. 
En veure això rondinaven i deien al propietari: 
Aquests darrers han treballat només una hora 
i els pagues igual que a nosaltres, 
que hem hagut de suportar 
tot el pes de la jornada i la calor. 
Ell va respondre a un d’aquests: 
Company, ¿quin mal t’he fet? 
¿No havíem fet tractes per un jornal? 
Doncs, pren el que et toca i ves-te’n. 
A aquest darrer jo li vull donar igual que a tu. 
¿Que no puc fer el que vull a casa meva? 
¿Tens enveja perquè jo sóc generós? 
Així els darrers passaran a primers, i els primers, a darrers”. 



LECTURES  
DIUMENGE 01/10/2017 

DURANT L’ANY XXVI. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Ezequiel 18,25-28) 
  
El Senyor diu: 
“Vosaltres penseu: 
No va ben encaminada la manera de pensar del Senyor. 
Poble d’Israel, escolta bé això que et dic: 
¿No és la vostra manera d’obrar, i no la meva, 
la que va desencaminada? 
Si el just deixa d’obrar el bé, 
comet el mal i mor, 
morirà per culpa seva. 
Però si el pecador es converteix, 
deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat, 
salvarà la seva vida. 
Només que reconegui el mal que havia fet 
i es converteixi, 
viurà i se salvarà de la mort. 

2ª LECTURA (Filipencs 2,1-11). 
  
Germans, 
per tot el que trobeu en Crist, 
de fortalesa d’ànima, 
d’amor que consola, 
de dons de l’Esperit, 
d’afecte entranyable i de compassió, 
us suplico que em doneu plenament el goig 
de veure-us units per uns mateixos sentiments 
i per una mateixa estimació dels uns pels altres, 
unànimes i ben avinguts. 
  
No feu res per vanitat ni per vanaglòria. 
Mireu els altres amb humilitat 
i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. 
Que ningú no es guiï pels propis interessos, 
sinó que miri pels altres. 
  
Tingueu els mateixos sentiments 
que heu vist en Jesucrist: 
  
[Ell, 
que era de condició divina, 
no es volgué guardar gelosament 
la seva igualtat amb Déu, 
sinó que es va fer no-res, 
fins a prendre la condició esclau. 
  
Havent-se fet semblant als homes, 
i començant a captenir-se com un home qualsevol, 
s’abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort, 
i una mort de creu. 
  
Per això Déu l’ha exaltat 
i li ha concedit aquell nom 
que està per damunt de tot altre nom, 
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, 

doblegui el genoll al nom de Jesús, 
i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, 
a glòria de Déu Pare.] 

EVANGELI. (Mateu 21,28-32). 
  
En aquell temps, 
Jesús digué als grans sacerdots i notables del poble: 
“¿Què us en sembla? 
Un home que tenia dos fills, 
va dir al primer: 
Fill meu, ves a treballar a la vinya, avui. 
Ell respongué: No hi vull anar. 
Però després, se’n penedí i hi anà. 
El pare digué això mateix al segon 
i aquest li respongué: 
Hi vaig de seguida, pare. Però no hi anà. 
¿Quin d’aquests dos va fer el que el pare volia?” 
Li responen: “El primer”. 
  
Jesús els diu: 
“Us dic amb tota veritat 
que els publicans i les dones de mala vida 
us passen al davant cap el regne de Déu, 
perquè ha vingut Joan 
amb la missió d’ensenyar-vos el bon camí, 
però vosaltres no l’heu cregut, 
mentre que els publicans i les dones de mala vida 
sí que l’han cregut. 
I vosaltres, ni després de veure això, 
encara no us en penediu ni voleu creure’l. 



PROJECTE D’HOMILIA
Sempre que hem comentat aquesta paràbola en les 

homilies dialogades o ens grups d’estudi de la Bíblia, 
força dels participants s’han decantat a favor dels 
treballadors que es queixen d’aquest propietari, 
pretesament generós, que no compleix amb les 
exigències mínimes de la convivència humana. Perquè, 
donat que vol ser generós, ho hauria de ser sobretot 
amb els que més s’ho mereixen, que, en aquest cas, 
són precisament els que han estat treballant tot el dia 
per ell. 

Com a mínim, ja que “a casa seva pot fer el que 
vulgui”, a l’hora de pagar el sou, hauria hagut de 
començar pels treballadors de primera hora, i, quan 
aquests ja fossin fora, pagar el jornal sencer a la resta, 
si és que volia ser generós amb ells. Així, la seva 
“generositat” no hauria fet mal d’ulls als qui més se la 
mereixien. Però, començar pels darrers i pagar el 
mateix a tots, són ganes de provocar amb l’exhibició 
d’un greuge comparatiu. 
Un greuge comparatiu. 

Potser aquí està la clau per entendre què ens vol dir 
Jesús amb aquesta paràbola estranya. 

Tot el problema ve de comparar el treball d’uns 
amb el treball dels altres. 

Imaginem per un moment que els llogats a última 
hora fossin fills d’alguns dels treballadors de primera 
hora. ¿Creieu que els pares s’haurien queixat del 
propietari? 

Evidentment que no se n’haurien queixat sinó que li 
estarien agraïts. Segurament tampoc els altres 
companys no s’haurien queixat, sinó que més aviat, 
amb sorna i ironia, haurien dir als darrers vinguts: 
“Au, vinga! A veure si una altra vegada us ho 
mereixeu això que us donen! 

I és que un pare, quan es tracta del fill, fa servir uns 
altres criteris. I els companys del pare, també. 

Aquesta paràbola la va dir Jesús com a resposta a 
una pregunta que li havia fet Pere. Pere (que 
personifica aquells deixebles que encara no han 
assumit el missatge de Jesús) havia dit a Jesús: “Mira: 
nosaltres ho hem deixat tot per venir amb tu. Què ens 
tocarà?”(Mateu 19:27). 

Jesús, després de contestar-li que la paga serà 
generosa, afegeix unes paraules misterioses, que es 
repeteixen també al final de la lectura d’avui: “Els 
darrers passaran a primers, i els primers, a darrers”. 

Posant aquesta paràbola com a resposta a una 
pregunta de Pere, Mateu ens indica que hi havia un 
problema important en les comunitats (cristianes). 

Una comunitat està formada per persones molt 
diferents. Passa com en una família: entre els seus 
membres n’hi ha uns que treballen i d’altres que no; 
n’hi ha que ajuden i d’altres que són ajudats; uns que 
guanyen diners i d’altres que ho fan tot gratuït; n’hi ha 
de petits que només juguen, i de vells que sembla que 
no hi fan res;… I, en tot cas, els últims (com l’infant 
acabat de néixer) són els primers (en les atencions de 
tots). 

El vincle d’una comunitat no és la justícia sinó la 
generositat. 
La justícia fa comparacions; la generositat, no. 

En les autèntiques comunitats, el perill més gran és 
fer comparacions entre el que “fan”, “aporten” o 
“gasten” uns i altres. 

Els pares que tenen més d’un fill ho saben 
perfectament. Quantes discussions familiars a causa 
de les comparacions que fan els germans entre ells! 

També l’evangeli de Lluc recull aquest problema 
quan explica la reacció del fill gran davant el fill petit 
que torna a casa (Paràbola del Fill pròdig. Lluc 
15,25-32). 
Treballar a la vinya… 

La vinya no era una camp qualsevol. Era el tros de 
terra preferit; el més cuidat i mimat. “Anar a treballar 
a la vinya d’algú” era com invitar-lo a participar de la 
vida familiar. 

Per això els profetes a vegades es refereixen al 
poble elegit com a la Vinya del Senyor (per exemple 
Isaïes 5,7) 

MISSATGE
La paràbola d’avui ens adverteix que per “fer 

comunitat” cal excloure les comparacions entre 
nosaltres. Esdevenir comunitat és impossible sense 
una actitud de generositat inspirada en l’amor. 

Fer comunitat és bonic i gratificant, però demana 
una generositat creixent. No s’improvisa. 

RESPOSTA
No sé si a la nostra Església aconseguirem superar 

el clericalisme i viure el missatge de Jesús en forma de 
comunitats, nascudes d’una actitud de comunió. En tot 
cas hem de ser conscients que viure la comunió 
demana una autèntica conversió; un canvi radical en la 
manera de relacionar-nos amb els altres, sense 
comparar els serveis ni passar factura pels 
comportaments generosos. 

És possible que parròquies, enteses des de fa molts 
segles com les comunitats bàsiques, ja no siguin en la 
nostra societat els principals àmbits de comunió, 
sobretot a les ciutats. La comunió és permanent, però 
les comunitats són ocasionals. 

També és possible que vagin apareixent noves i 
molts diverses formes de fer comunitat no basades en 
l’estructura territorial clàssica sinó en altres coses com 
un espai compartit, un carisma inspirador, una persona 
aglutinadora, uns serveis a compartir, un problema a 
solucionar, una oportunitat, un ideal… 

En tot cas sembla convenient que la diversitat de 
comunitats no neixi de la diversitat de gustos, sinó de 
circumstàncies objectives, i sempre com a servei mutu 
i a la societat on es viu. Hi ha moltes formes de 
comunitat. La comunitat de comunió que ens 
proposa l’evangeli comporta sempre compartir algun 
aspecte de la pròpia vida i obertura a la vida de 
l’entorn. 

A la vinya del Senyor tothom és invitat a treballar-
hi sense que això generi “drets d’uns sobre dels 
altres”. 

Si no és així, podria passar que alguns “treballadors” 
de la Vinya se’n fessin “propietaris”. (Mateu 21:28-32)
(És el problema que denuncia la paràbola que segueix, 
i que llegirem diumenge que ve).  

PREGUNTES per al diàleg
1. A la vostra comunitat, ¿heu aconseguit no fer 

comparacions entre les diferents maneres que 
cadascú té de “fer comunió”? 

2. Sovint s’ha considerat que el mossèn és l’ànima de 
la parròquia. D’aquí que, per a molts, col·laborar a la 
parròquia vol dir ajudar el mossèn. Que en penseu 
d’aquesta situació? 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1128&select=19
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1170&select=15
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1170&select=15
http://www.bci.cat/index.php?llibre=12&capitol=349&select=5
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1130&select=21


Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXV. CICLE A.  

“PRIMERS, DARRERS.”. 

171. Primers, darrers. (Així els darrers passaran a primers, i els primers, a darrers).. 
Els binomi primers/darrers, freqüent en els evangelis, pot tenir diferents significats. 
En la paràbola que hem llegit és evident que hi té un significat temporal: hi ha uns treballadors que van 

ser els primers contractats i uns altres que van ser-ho més tard. També té un significat temporal quan 
s’indica que es pagui primer als darrers, i després als primers.  

Però és evident que la murmuració dels primers no respon a una simple qüestió temporal sinó que 
afecta la justícia. Els primers són els qui han treballat més hores, i, per tant, tenen dret a cobrar més que 
els qui han treballat menys. És una qüestió de justícia perquè no solament vivim sinó que convivim; i la 
convivència genera normes de justícia, que superen del tot la dimensió purament temporal. Entre 
nosaltres, ser primer dóna drets; ser darrer comporta obligacions. Per això normalment les lleis més 
importants d’un país o d’una associació (les anomenades Constitucions o Estatuts) són sobretot l’intent 
dels Primers per assegurar que els Darrers continuaran la seva obra. D’aquí el (suposat) caràcter 
permanent d’algunes lleis. 

És important adonar-se que la paràbola que hem llegit vol mostrar  “funcionament” del regne de Déu. I 
la primera cosa que ens diu és que el regne de Déu funciona diferentment als regnes que ens hem 
muntat entre nosaltres els humans.  

Com ja havia succeït amb �Pere, a qui Jesús va censurar que no pensés com Déu sinó com els homes 
(Mateu 16:23), també aquesta paràbola vol mostrar que “els Primers” pensen com a homes enfront del 
comportament del Propietari que actua com Déu.  

La paràbola ensenya que, per a esdevenir ciutadà del regne de Déu, cal deixar de pensar com els 
homes, i sintonitzar amb la manera de pensar i d’actuar de Déu. 

L’expressió repetida al començament i al final de la paràbola “Els darrers seran primers, i els primers, 
darrers”, no s’ha d’entendre en sentit revolucionari, com si es tractés simplement de girar la truita. Això 
seria un mai acabar perquè la sentència s’hauria d’anar aplicant també als “nous primers” quan 
substituïssin als “vells primers” que passarien a ser “nous darrers”. 

Aquesta expressió vol dir sobretot dues coses: 
Primera. 

En la valoració del “treball humà”, els considerats “darrers” entre nosaltres, són els més 
capacitats (els primers) per a descobrir l’excel·lència del regne de Déu que té per fonament la 
generositat. 

Aquest punt és recurrent en els Evangelis. Els primers del nostre món (els rics, els poderosos, els 
triomfadors,...) molt difícilment entendran els valors del regne de Déu (Mateu 19:23). Si ho 
aconsegueixen (“perquè Déu ho pot tot”. Mateu 19:26), serà tard. Seran els darrers. 

Segona. 
Dintre el regne de Déu ja no hi té lloc això de primers i darrers.  
És cert que hi ha uns primers cridats i uns que responen més tard (Joan 4:22. Veure també 

Hebreus 1:1) El procés d’Humanització té forma d’Història. És temporal. Però això no comporta 
cap classe de privilegi ni de primacia en la valoració. Cadascú té el seu temps, com en una cursa de 
relleus. 

I la Història va prenent forma de Comunió. I la comunió és circular: tots els punts són equidistants 
d’un centre generador. Aquest centre és la Vida mateixa de Déu, que ha volgut compartir amb nosaltres.  

La comunió és com en el cos humà (1ª Corintis 12:12). En la comunió no hi ha primers ni darrers. O dit 
d’altra manera: tothom hi és primer i darrer a la vegada; tothom és servidor i servit. Ho diu explícitament 
el mateix Jesús en el llibre de l’Apocalipsi: Jo sóc l’alfa i l’omega, el primer i el darrer, el principi i la fi. 
(22:13. Veure també Joan 13:13). 

Mossèn Pere Torras 

http://torrasblog.blogspot.com.es/2017/08/diumenge-22-pensar.html
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1125&select=16
http://www.bci.cat/resultats.php?abrev=Mt+19%2C23&cercador=true
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1128&select=19
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1184&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=68&capitol=1331&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=56&capitol=1260&select=12
http://www.bci.cat/index.php?llibre=76&capitol=1391&select=22
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1193&select=13


Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XXV. 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 

No puc estar d’acord amb el comportament 
d’aquest Propietari de la paràbola. La justícia 
és la justícia. Si volia mostrar-se generós amb 
els seus treballadors, havia de ser-ho amb tots. 
En canvi, només és generós amb els qui menys 
s’ho mereixen. Si volia pagar tot el sou als qui 
només havien treballat una hora, havia de 
pagar doble sou als qui n’havien treballat dues; 
i vuit sous als qui havien fet la jornada entera. 
Així hauria estat realment generós. 

Fid’ho 
El que dius és molt correcte mirat des d’un 

punt de vista només humà. Ho entenc, perquè 
sóc fill de l’home. Però estic cridat (estem 
cridats, tots els humans) a ser també fills de 
Déu, i Déu “funciona” d’una altra manera. 
Aquesta paràbola serveix per explicar −a qui 
ho vulgui entendre− la manera d’obrar de Déu, 
representat en el Propietari. 

Evy 
Doncs, encara pitjor! Per més que sigui l’Amo 

de tot i pugui fer el que vulgui a casa seva, si 
Ell no és just, ¿qui ho serà? La seva 
“generositat” amb els Últims és un càstig per 
als Primers, que són els qui més han treballar 
per a Ell. La Justícia és com unes balances: els 

platets han de quedar anivellats: si poses en 
un, has de posar també en l’altre… 

Fid’ho 
Em sorprèn aquesta teva posició tan “justa”. 

M’has parlat vàries vegades de la teva família. 
¿Feu servir “balances” entre vosaltres? ¿Estan 
sempre ben anivellats els platets de la teva 
dona i el teu? ¿Feu servir “balances” en la 
vostra relació amb els fills? ¿Us agrada que ells 
les facin servir entre ells? 

Evy 
Una cosa és la família i una altra molt 

diferent les relacions laborals. La paràbola 
parla d’un propietari i d’uns treballadors. 

Fid’ho 
Ben cert! Família i relacions laborals són dues 

coses ben diferents! I precisament aquest és 
l’ensenyament que vol donar la paràbola: que 
la Humanitat som entre nosaltres, i amb el 
Propietari, família. 

La paràbola és la meva resposta a la 
pregunta de Pere (i de molts altres!) quan em 
diu: Nosaltres ho hem deixat tot i t’hem seguit. 
Què rebrem, doncs? La pregunta de Pere deixa 
entendre això que tu deies de les “balances”. 

¿Entens, ara, la meva resposta? Has de 
saber que la vinya no era un camp qualsevol. 
Era un terreny mimat, familiar, especialment 
cuidat. Invitar algú a treballar en la pròpia 
vinya significa invitar-lo a participar de la vida 
de la família. 

Evy 
¿Vols dir que, entre els teus seguidors, hi 

havia qui es considerava amb més mèrits 
perquè era dels de “primera hora”? ¿Volies 
corregir, amb aquesta paràbola, als qui es 
creuen “primers” on no hi ha ni primers ni 
darrers perquè tots són família? 

Fid’ho 
És ben bé així. Tots som família: amb avis 

que van ser nens, i amb nens que es faran 
avis; amb membres que avui aporten el fruit 
del seu treball i demà es beneficiaran del 
treball dels altres. Amb treballadors que 
aporten ingressos i amb no–treballadors que 
aporten i l · lusió, servei, amor,… Sense 
“balances”. Sense “comptabilitats”. 

És cert: la temptació a posar balances és 
difícil de superar, però és del tot necessari. 
Costava als meus deixebles de primera hora i 
continua costant als que han vingut després, 
fins que no s’accepta que tots els humans som 
família del Pare-Déu. 

Mossèn Pere Torras 



NO DESVIRTUAR LA BONDAT DE DÉU 

Al llarg de la seva trajectòria profètica, Jesús va insistir una i altra vegada en 
comunicar la seva experiència de Déu com "un misteri de bondat insondable" que trenca 
tots els nostres càlculs. El seu missatge és tan revolucionari que, després de vint segles, 
hi ha encara cristians que no s'atreveixen a prendre’l seriosament. 

Per encomanar a tots la seva experiència d'aquest Déu Bó, Jesús compara la seva 
actuació a la conducta sorprenent del senyor d'una vinya. Fins a cinc vegades surt ell 
mateix en persona a llogar treballadors per a la seva vinya. No sembla preocupar-li 
gaire el seu rendiment a la feina. El que vol és que cap jornaler es quedi ni un dia més 
sense feina. 

Per això mateix, al final de la jornada, no els paga ajustant-se al treball realitzat per 
cada grup. Encara que el seu treball ha estat molt desigual, a tots els dóna "un denari": 
senzillament, el que necessitava cada dia una família camperola de Galilea per poder 
viure. 

Quan el portaveu del primer grup protesta perquè ha tractat els últims igual que a 
ells, que han treballat més que ningú, el senyor de la vinya li respon amb aquestes 
paraules admirables: “Has tingut enveja perquè jo sóc generós?". M’impediràs amb els 
teus càlculs mesquins ser bo amb els qui necessiten el seu pa per sopar? 

Què està suggerint Jesús? És que Déu no actua amb els criteris de justícia i igualtat 
que nosaltres fem servir? ¿Serà veritat que Déu, més que estar mesurant els mèrits de 
les persones, com ho faríem nosaltres, busca sempre respondre des de la seva Bondat 
insondable a la nostra necessitat radical de salvació? 

Confesso que sento una pena immensa quan em trobo amb persones bones que 
s'imaginen a Déu dedicat a anotar acuradament els pecats i els mèrits dels humans, per 
retribuir un dia exactament a cadascú segons el seu merescut. És possible imaginar un 
ésser més inhumà que algú lliurat a això des de tota l'eternitat? 

Creure en un Déu, amic incondicional, pot ser l'experiència més alliberadora que es 
pugui arribar a imaginar, la força més vigorosa per viure i per morir. Per contra, viure 
davant d'un Déu justicier i amenaçador pot convertir-se en la neurosi més perillosa i 
destructora de la persona. 

Hem d'aprendre a no confondre Déu amb els nostres esquemes estrets i mesquins. No 
hem de desvirtuar la seva Bondat insondable barrejant els trets autèntics que provenen 
de Jesús amb traços d'un Déu justicier presos de l'Antic Testament. Davant el Déu Bó 
revelat en Jesús, l'únic que cal és la confiança. 

José Antonio Pagola






