
LECTURES  
DIUMENGE 12/03/2017 

DIUMENGE II DE QUARESMA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Gènesi 12,1-4a) 

En aquells dies, el Senyor digué a Abram: 
«Vés-te’n del teu país, 
del teu clan i de la casa del teu pare, 
cap al país que jo t’indicaré. 
Et convertiré en un gran poble, 
et beneiré i faré gran el teu nom, 
que servirà per beneir. 
Beneiré els qui et beneeixin, 
però els qui et maleeixin, els maleiré. 
Totes les famílies del país 
es valdran de tu per beneir-se.» 
Abram se n’anà tal com el Senyor li havia dit. 

2ª LECTURA (2ª Timoteu 1,8b-10) 

Estimat: 
Tot el que has de sofrir 
juntament amb l’obra de l’evangeli, 
suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna. 
Ell ens ha salvat 
i ens ha cridat a una vocació santa, 
no perquè les nostres obres ho hagin merescut, 
sinó per la seva pròpia decisió, 
per la gràcia que ens havia concedit per Jesucrist 
abans dels segles, 
i que ara ha estat revelada amb l’aparició de Jesucrist, 
el nostre salvador, 
que ha desposseït la mort del poder que tenia i, 
amb la bona nova de l’evangeli, 
ha fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat. 

EVANGELI. (Mateu 17,1-9). 

En aquell temps, 
Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, 
els dugué dalt una muntanya alta 
i es transfigurà davant d’ells. 
La seva cara es tornà resplendent com el sol, 
i els seus vestits, blancs com la llum. 
També se’ls aparegueren Moisès i Elies, 
que conversaven amb ell. 
Pere va dir a Jesús: 
«Senyor, que n’estem, de bé, aquí dalt! 
Si voleu, hi faré tres cabanes, 
una per a vós, una per a Moisès 
i una altra per a Elies.» 
Encara no havia acabat de dir això 
quan els cobrí un núvol lluminós, 
i del núvol estant una veu digué: 
«Aquest és el meu Fill, el meu estimat, 
en qui m’he complagut; 
escolteu-lo.» 
En sentir-ho, els deixebles, esglaiats, 
es prosternaren de front a terra. 
Jesús s’acostà, els tocà i els digué: 
«Aixequeu-vos, no tingueu por.» 
Ells alçaren els ulls 
i no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol. 
Mentre baixaven de la muntanya, 
Jesús els manà 
que no diguessin res a ningú d’aquella visió 
fins que el Fill de l’home 
no hagués ressuscitat d’entre els morts. 
  
…  



LECTURES  
DIUMENGE 19/03/2017 

DIUMENGE III DE QUARESMA. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Èxode 17,3-71) 

En aquells dies, 
el poble passava tanta set que deia, 
murmurant contra Moisès: 
«Per què ens has fet pujar d’Egipte! 
Vols matar-nos de set 
amb els nostres fills i el nostre bestiar?» 
Moisès s’exclamà al Senyor: 
«Què puc fer per aquest poble? 
Una mica més i m’apedregaran.» 
El Senyor li respongué: 
«Passa al davant del poble 
i emporta’t alguns ancians d’Israel; 
pren la vara amb què vas tocar el Nil 
i posa’t en camí. 
Jo estaré allà davant teu dalt la roca, a l’Horeb. 
Tu dóna un cop a la roca i en sortirà aigua, 
i tot el poble podrà beure.» 
Moisès ho va fer així davant els ancians d’Israel. 
I donà a aquell lloc els noms de Massà i de Meribà, 
perquè els israelites havien discutit 
i havien posat a prova el Senyor quan deien: 
«El Senyor, és amb nosaltres o no hi és?» 

2ª LECTURA (Romans 5,1-2.5-8) 

Germans, 
ara que ja som justos, 
com a creients que som, estem en pau amb Déu, 
gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. 
És per ell que la fe ens ha donat entrada 
en aquesta gràcia que posseïm tan en ferm, 
i és per ell que tenim la satisfacció 
d’esperar la glòria de Déu. 
I l’esperança no pot defraudar ningú, 
després que Déu, donant-nos l’Esperit Sant, 
ha vessat en els nostres cors el seu amor. 
  
Adoneu-vos bé d’això: 
Quan nosaltres érem encara incapaços de tot, 
Crist va morir pels qui érem dolents. 
Qui trobaríem disposat a morir per un home honrat? 
Potser sí que per un home bo 
trobaríem qui tingués la valentia de donar la vida. 
Doncs bé, 
Déu donà prova de l’amor que ens té 
quan Crist morí per nosaltres, 
que érem encara pecadors. 

EVANGELI. (Joan 4,5-42). 

En aquell temps, Jesús arribà a una població samaritana que 
s’anomena Sicar, prop dels terrenys que Jacob havia donat al 
seu fill Josep. Allà hi ha el pou de Jacob. Era cap al migdia 
quan Jesús, cansat de caminar, s’estava assegut bonament a 
la vora del pou. Els deixebles havien anat al poble a comprar 
provisions. Arribà una dona samaritana, que venia a treure 
aigua. Jesús li diu: «Dóna’m aigua.» Li diu la samaritana: 
«Com? Vós, un jueu, em demaneu aigua a mi, que sóc una 
dona samaritana?» Cal saber que els jueus no es fan amb els 
samaritans. Jesús li respongué: «Si sabessis què vol donar-te 
Déu i qui és el qui et demana que li donis aigua, ets tu qui li 
hauries demanat aigua viva, i ell te l’hauria donada.» Ella li 
diu: «Senyor, aquest pou és fondo i no teniu res per treure 
aigua. D’on la traieu, l’aigua viva? Jacob, el nostre pare, ens 
va donar aquest pou i en bevia tant ell, com els seus fills, 
com el seu bestiar. Sou més gran vós que no pas ell?» Jesús 
li respongué: «Els qui beuen aigua d’aquesta tornen a tenir 
set, però el qui begui de la que jo li donaré, mai més no 
tindrà set; l’aigua que jo li donaré es convertirà en una font 
que brollarà sempre dintre d’ell per donar-li vida eterna.» Li 
diu la dona: «Senyor, doneu-me aigua d’aquesta: que no 
tingui mai més set ni hagi de tornar mai més aquí a treure 
aigua del pou.» 
[Ell li diu: «Vés a cridar el teu marit i torna.» La dona li 
contesta: «No en tinc, de marit.» Li diu Jesús: «Tens raó: 
n’has tingut cinc, i l’home que ara tens no és el teu marit. 
Això que has dit: “No en tinc, de marit”, és veritat.» Ella li 
diu:] 
«Senyor, veig que sou un profeta. Els nostres pares adoraren 
Déu en aquesta muntanya, però vosaltres, els jueus, dieu 
que el lloc on cal adorar-lo és Jerusalem.» Jesús li respongué: 
«Creu-me, dona; s’acosta l’hora que el lloc on adorareu el 
Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem. Vosaltres no 
sabeu qui adoreu; nosaltres sí que ho sabem, perquè la 
salvació ve dels jueus. Però s’acosta l’hora, més ben dit, és 
ara mateix, que els bons adoradors adoraran el Pare en 
esperit i en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. 
Déu és esperit. Per això els qui l’adoren han de fer-ho en 
esperit i en veritat.» Li diu la dona: «Sé que ha de venir el 
Messies, és a dir, l’Ungit. Quan ell vingui, ens ho explicarà 
tot.» Ell li respon: «El Messies sóc jo, que parlo amb tu.» 
[Llavors mateix arribaren els deixebles. S’estranyaren que 
parlés amb una dona, però cap d’ells no gosà preguntar-li 
què volia o de què parlava amb ella. La dona deixà estar la 
gerra i se n’anà al poble a dir a la gent: «Veniu a veure un 
home que m’ha dit tot el que he fet. No serà el Messies?» La 
gent sortí del poble i anà a trobar-lo. 
Mentrestant els deixebles li deien invitant-lo: «Mengeu, rabí.» 
Però ell els contestà: «Jo, per menjar, tinc un altre aliment 
que vosaltres no sabeu.» Els deixebles es preguntaven entre 
ells: «És que algú li ha portat menjar?» Jesús els diu: «El 
meu aliment és fer la voluntat del qui m’ha enviat i acomplir 
la seva obra. Vosaltres dieu: “Quatre mesos més i ja serem a 
la sega.” Doncs jo us dic: Alceu els ulls i mireu els camps: ja 
són rossos, a punt de segar. El segador ja rep la part que li 
toca i recull el gra per a la vida eterna, perquè s’alegrin 
plegats el sembrador i el segador. En aquest cas té raó la dita 
«un és el qui sembra i un altre el qui sega». Jo us he enviat a 
segar on vosaltres no havíeu treballat. Són altres, que van 
treballar-hi; vosaltres sou sobrevinguts, en el treball que ells 
havien fet.»] 
Molts samaritans d’aquell poble van creure en ell [per la 
paraula de la dona que assegurava: «M’ha dit tot el que he 
fet.»] Per això, quan els samaritans anaren a trobar-lo, li 
pregaven que es quedés amb ells. I s’hi va quedar dos dies. 
Després de sentir-lo parlar a ell mateix, encara molts més 
van creure, i deien a la dona: «Ara ja no creiem només pel 
que tu deies; nosaltres mateixos l’hem sentit, i sabem que 
aquest és de debò el Salvador del món.» 
  
…  



PROJECTE D’HOMILIA
NOTA: 
El relat de la Transfiguració és llegit cada segon 

diumenge de Quaresma en la versió de l’evangelista 
que toca. Com que estem a l’Any A, hi correspon la 
versió de Mateu. Però les tres versions, en aquest 
cas, són tan semblants que el llenguatge és més o 
menys el mateix. Així, doncs, podeu llegir també els 
comentaris que ja vaig fer per a Marc, Any B, i per a 
Lluc, Any C. 

Aquí només hi faré una reflexió afegida. 
Sembla clar que, en la intenció dels tres Evangelis 

Sinòptics, la Transfiguració és una escenificació 
avançada de l’esclat de la Resurrecció. Ho suggereix 
clarament la indicació feta als deixebles de que “no 
diguessin res a ningú d’aquella visió fins que el Fill 
de l’home no hagués ressuscitat d’entre els morts. 
Hi ha un certa relació de continuïtat entre l’escena 
de la transfiguració i la de l’aparició del Ressuscitat 
als deixebles (Mateu 28,16ss). Les dues escenes 
tenen lloc a la muntanya. En la transfiguració els 
deixebles es prosternen de front a terra; en 
l’aparició, l’adoren. En la transfiguració es diu als 
deixebles que escoltin Jesús; en l’aparició se’ls diu 
que ensenyin a tothom el missatge escoltat. En la 
transfiguració Jesús s’acosta als deixebles; en 
l’aparició Jesús diu que estarà amb ells fins a la fi 
del món. 

En el relat de la transfiguració s’hi evoca també, 
ja al començament, la creació de l’Home amb 
l’expressió “Passats sis dies” (que el Missal no 
recull). El “dia sisè” fa referència a la Creació de 
l’Home segons el relat del Gènesi (Gènesi 1,26). 
Així doncs, la transfiguració de Jesús s’ha 
d’entendre també com una previsualització de la 
resurrecció i transfiguració de l’Home. 

Això també s’insinua en la manera com és descrit 
 Jesús transfigurat: s’hi fa distinció entre el cap, 
resplendent com el sol, i els vestits (el cos), blancs 
com la llum. Segurament s’hi vol indicar allò mateix 
que diu sant Pau: Crist és el cap del cos, que és 
l’Església (Colossencs 1,18). Aquí “Església” 
significa la comunitat de tots els humans que no 
han decidit separar-se’n col·locant-se per sobre o al 
marge dels germans. 

MISSATGE 
Si e l que acabo de dir és correcte, la 

transfiguració no és només una previsualització de 
Jesús ressuscitat sinó també de l’Home esdevingut 
plenament imatge de Déu. Així ho suggereix també 
la reacció, aparentment tan inoportuna, de Pere 
quan diu: “Senyor, que n’estem de bé, aquí dalt!”. 

La transfiguració de Jesús previsualitza la 
transfiguració de la Humanitat; una situació en què 
ens hi sentirem molt bé. 

RESPOSTA 
Pere proposa construir tres cabanes per instal·lar-

se allà dalt. Potser sigui una bona proposta, però és 
precipitada. La veu que ve del núvol l’interromp 
quan encara no havia acabat de dir això. Abans 
d’actuar, cal escoltar; escoltar Jesús que ha 
començat el camí cap a Jerusalem. “Des d’aleshores 
Jesús començà a explicar als deixebles que calia 
que anés a Jerusalem i que patís molt de part dels 
notables, els grans sacerdots i els mestres de la 
Llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar el 
tercer dia” (Mateu 16,21). 

Amb ocasió de la dedicació del temple de la 
Sagrada Família de Barcelona, un company 
comentava: “Tenim una litúrgia de Tabor” (El Tabor 
és la muntanya de Galilea que la tradició ha unit a 
la Transfiguració perquè ofereix una panoràmica 
espectacular). 

Una litúrgia de Tabor pot tenir sentit en ocasions i 
ambients molt especials. Però l’habitual ha de ser 
una litúrgia de Camí. La dedicació del temple de la 
Sagrada Família potser fou una litúrgia de Tabor per 
a alguns, però per a una gran majoria deuria ser un 
espectacle incomprensible, i gairebé escandalós. 
¿Preveia, Jesús, situacions d’aquesta classe quan, 
baixant de la muntanya, “els manà que no diguessin 
res a ningú d’aquella visió fins que el Fill de l’home 
no hagués ressuscitat d’entre els morts”? 

PREGUNTES per al diàleg 
1.Com es fa una litúrgia de Camí? Amb quins 

símbols? En quins espais? Quin llenguatge seria 
adequat? Amb quins participants? Podria ser 
uniforme? 

2.L’experiència de la transfiguració va ser 
“reservada” a tres deixebles especialment durs a 
l’hora d’entendre i acceptar el camí de Jesús. Per 
a ells va resultar una experiència espantosa. “En 
sent i r -ho , e l s de ixeb les , esg la ia t s , es 
prosternaren de front a terra”. Què deuria ser allò 
que tant els va espantar? Per què només aquests 
tres? A qui representen? 

Mossèn Pere Torras 

http://www.parroquiesguixols.org/cliqueu-aqui-diumenge-8-de-marc-2009/
http://www.parroquiesguixols.org/cliqueu-aqui-diumenge-28-de-febrer-del-2010/


Paraules i Parauletes 

QUARESMA II. CICLE A.  

“FILL”. 

143. Fill. (Aquest és el meu Fill, el meu estimat,…). 
En la sorprenent escena que ens ofereix l’evangeli que hem llegit hi surt dues vegades la paraula “Fill”: 

primer, dita per Déu referint-se a Jesús; després, en l’expressió Fill de l’home en boca de Jesús referint-se 
a si mateix. En els dos casos el “Fill” és Jesús.  

Però l’expressió “Fill de l’home” és un modisme hebreu que significa senzillament “Home”. Així, doncs, 
l’expressió “Fill de l’home” ens porta a interpretar “Fill de Déu” pensant en l’Home. 

En el llenguatge de la teologia tradicional es diu que Jesús té dues naturaleses en una sola persona. 
Perquè aquest llenguatge no es quedi en un simple joc de paraules cal donar un pas més en la seva 
concreció entenent que les paraules “Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; 
escolteu-lo.” es refereixen a la Humanitat (que Jesús fa present en les escenes del Baptisme i de la 
Transfiguració), i s’apliquen també a cada un dels humans en la mesura que accepta ser membre de la 
Humanitat. 

A partir dels Evangelis s’han fet diverses “teologies” sobre Déu i la seva Naturalesa. Però els Evangelis 
no pretenen fer “teologia” sinó Humanitat a partir de la vida d’un home concret que ens mostra Déu com 
a Pare, i la Humanitat com a Fill estimat en qui Déu-Pare es complau, i que podem “escoltar”.  

Per això, escoltar Jesús significa escoltar la Humanitat: els seus crits, els seus anhels, la seva 
esperança, el seu desig, el seu plor, la seva ràbia, els judicis que pateix, les condemnes que suporta,… I la 
seva resurrecció continuada.  

Perquè a Déu no l’ha vist mai ningú i cadascú se l’imagina com pot o com l’interessa, però la Humanitat 
està aquí: com a Realitat i com a Projecte. Com a Realitat i Projecte que la mateixa Humanitat va 
descobrint, i va realitzant amb respostes filials (Joan 1:1ss). “… a tots els qui l’han rebut … els ha concedit 
de ser fills de Déu”. 

En el projecte de Déu, cada ésser humà és fill de Déu a través de la Humanitat, i és invitat també a 
participar activament en la seva paternitat. 

En aquesta tasca ningú pot pretendre suplantar els altres considerant-se el seu mestre, director o 
representant (Mateu 23:10). Per això, en el relat llegit, Moisès i Elies, mestres i dirigents del Poble, 
desapareixen de l’escena. Només Jesús encarna el Fill; només a Jesús cal escoltar, perquè només Jesús 
“parla” des de la seva vida donada, que es pot “escoltar” en cada un dels humans que la reben. 

En el relat llegit es mana als deixebles “que no diguessin res a ningú d’aquella visió fins que el Fill de 
l’home no hagués ressuscitat d’entre els morts”. És a dir: fins que no haguessin fet l’experiència de la 
vida donada i rebuda. 

Hi ha encara massa “Moisès i Elies” en les nostres Esglésies, i sobretot en la Catòlica. Massa “magisteri” 
i massa poca escolta de la Humanitat. En aquest sentit, cal agrair al papa Joan XXIII que el Concili que ell 
va convocar no fos per “pontificar” sinó per convertir-se; i proclamar solemnement que conversió a 
Jesucrist significa conversió a l’Home. “El goig i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes d’aquest 
temps, sobretot dels pobres i de tota mena d’afligits, són també goig i esperança, tristesa i angoixa dels 
deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement humà que no ressoni en llur cor.” (Proemi de la 
Constitució Pastoral sobre l’Església en el món d’avui). 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1181&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1132&select=23
https://www.viaro.es/Uploads/docs/Gaudium%20et%20Spes%20catb.pdf


Entrevistes amb Fid’ho 
QUARESMA II. 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 

Perdona, Fid’ho: però, llegint aquest relat 
e s t r a n y, m ’ h a s o r p r è s m o l t e l t e u 
exhibicionisme. No ho entenc. No va amb tu. 

Fid’ho 
¿És exhibicionista, la Lluna, perquè reflexa la 

llum del Sol? Jo sóc el Fill de l’Home, i en 
aquesta escena exhibeixo allò a què està 
cridada la Humanitat. No és exhibicionisme 
sinó exhibició. ¡No t’empenyis en volar baix 
quan estàs cridat a participar de la vida 
mateixa de Déu! Déu és llum, i tots estem 
cridats a rebre, gaudir i reflectir la seva llum. 

Evy 
Si és així, ¿per què només davant de tres 

deixebles? 

Fid’ho 
Necessitaven classes particulars! Aquests 

tres deixebles representen tants i tants 
humans que, enlluernats amb la falsa llum del 
Poder, són incapaços d’entendre la qualitat de 
la meva llum. I vaig haver de manar-los que no 
parlessin a ningú d’aquesta experiència fins 
després que jo hagués passat per la meva mort 
resurrecciosa, que és la meva autèntica 
exhibició, i davant tothom. 

Evy 
¿I, què hi pinten aquí Moisès i Elies? 

Fid’ho 
Serveixen de contrapunt a l’hora d’escoltar la 

veu del Pare que diu: “Aquest és el meu Fill 
(referint-se a mi), el meu estimat, en qui m’he 
complagut; escolteu-lo“. Els tres deixebles eren 
dels que venien amb mi, però escoltaven la 
meva veu filtrada per les seves idees 
preconcebudes sobre Moisès i Elies. Aquestes 
idees preconcebudes els impedien d’entendre 
correctament la meva exhibició. 

Evy 
Sempre t ’he sent i r d i r que, en tu, 

s’acompleix tot allò que havia estat anunciat 
pels profetes d’Israel. Per tant: és lògic 
entendre la teva missió com una continuació de 
la missió de Moisès i Elies. 

Fid’ho 
És tal com dius. Però això no significa que no 

hi hagi una diferència qualitativa entre la seva 
missió i la meva. 

Evy 
¿Quina diferència? 

Fid’ho 
Evy! ¿Tu tampoc no ho entens, encara?! ¿No 

has experimentat en la teva pròpia vida, i en la 
vida dels teus fills, que, quan som petits, 
necessitem lleis i normes que ens ajudin a 
créixer correctament, però que, quan ja som 
adults, vivim una situació totalment diferent 
que exclou tot allò que és propi de la 
infantesa? 

Evy 
Perdona. És veritat: tot això ja m’ho has dit 

altres vegades, però no ho acabo d’incorporar 
al meu cervell! A vegades imagino una 
papallona explicant a una eruga que, passant 
per una transformació, serà capaç de volar. 
Estic segur que la pobra eruga es marejaria 
només d’imaginar-se allò que li explica la 
papallona… Em sembla que sóc encara molt 
“eruga”! 

Fid’ho 
Conec aquests teus temors per pròpia 

experiència; i també conec la temptació de 
quedar-se a mig camí. Ara que ja sóc 
papallona, em dedico a mantenir l’esperança 
de tantes i tantes erugues poc esperançades. 

Evy 
I jo que t’ho agraeixo, encara que sovint em 

costi d’entendre’t! 

Mossèn Pere Torras 



ESCOLTAR JESÚS 

El centre d'aquest relat complex, anomenat tradicionalment "La transfiguració 
de Jesús", l'ocupa una veu que ve d'un estrany "núvol lluminós", símbol que 
s'empra en la Bíblia per parlar de la presència sempre misteriosa de Déu que 
se'ns manifesta i, al mateix temps, se'ns oculta. 

La Veu diu aquestes paraules: "Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui 
m’he complagut". Els deixebles no han de confondre Jesús amb ningú, ni tan sols 
amb Moisès i Elies, representants i testimonis de l'Antic Testament. Només Jesús 
és el Fill estimat de Déu, el que té el seu rostre "resplendent com el sol". 

Però la Veu afegeix alguna cosa més: "Escolteu-lo". En altres temps, Déu havia 
revelat la seva voluntat per mitjà dels "deu manaments" de la Llei. Ara la 
voluntat de Déu es resumeix i concreta en un sol mandat: escolteu Jesús. 
L'escolta estableix la veritable relació entre els seguidors i Jesús. 

En sentir això, els deixebles cauen per terra "esglaiats". Estan esglaiats per 
aquella experiència tan propera de Déu, però també espantats pel que han 
sentit: ¿podran viure escoltant només Jesús, reconeixent només en ell la 
presència misteriosa de Déu? 

Llavors, Jesús "s’acostà, els tocà i els digué: «Aixequeu-vos, no tingueu por.»". 
Sap que necessiten experimentar la seva proximitat humana: el contacte de la 
seva mà, no només el resplendor diví de la seva cara. Sempre que escoltem 
Jesús en el silenci del nostre ésser, les seves primeres paraules ens diuen: 
Aixeca't, no tinguis por. 

Moltes persones només coneixen Jesús de sentides. El seu nom els resulta, 
potser, familiar, però el que saben d'ell no va més enllà d'alguns records i 
impressions de la infància. Fins i tot, encara que es diguin cristians, viuen sense 
escoltar al seu interior a Jesús. I, sense aquesta experiència, no és possible 
conèixer la seva pau inconfusible ni la seva força per encoratjar i sostenir la 
nostra vida. 

Quan un creient s'atura a escoltar en silenci a Jesús, a l'interior de la seva 
consciència, escolta sempre alguna cosa com això: "No tinguis por. Abandona't 
amb tota senzillesa en el misteri de Déu. Amb la teva poca fe n’hi ha prou. No 
t'inquietis. Si m’escoltes, descobriràs que l'amor de Déu consisteix a estar 
sempre perdonant-te. I, si creus això, la teva vida canviarà. Coneixeràs la pau 
del cor". 

En el llibre de l'Apocalipsi es pot llegir així: "Mira, sóc a la porta i truco; Si algú 
escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva". Jesús truca a la porta 
de cristians i no cristians. Li podem obrir la porta o el podem rebutjar. Però no és 
el mateix viure amb Jesús que sense ell. 

José Antonio Pagola






