
LECTURES  
DIUMENGE 31/01/2016 

DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. CICLE C. 

1ª LECTURA (Jeremies 1,4-5.17-19) 
En temps de Josies, 
el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: 
«Abans que et modelés a les entranyes de la mare 
ja et vaig conèixer; 
abans de néixer 
ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta, 
destinat a les nacions. 
Ara, doncs, cenyeix-te el vestit 
i vés a dir-los tot el que et manaré. 
No tinguis por d’ells, si no, seria jo, qui te’n faria tenir. 
Avui faig de tu una ciutat inexpugnable, 
una pilastra de ferro, 
una muralla de bronze que resistirà contra tot el país: 
contra els reis de Judà i els seus governants, 
contra els seus sacerdots i contra el seu poble. 
T’assaltaran però no et podran abatre, 
perquè jo et faré costat per alliberar-te. 
Ho diu l’oracle del Senyor.» 

2ª LECTURA (1Corintis 12,31-13,13) 
Germans, 
[interesseu-vos més pels dons millors. 
  
Però ara us indicaré un camí incomparablement més gran. 
Si jo tingués el do 
de parlar els llenguatges dels homes i dels àngels 
però no estimés, 
valdria tant com les campanes que toquen 
o els platerets que dringuen. 
  
Si tingués el do de profecia 
i arribés a conèixer tots els secrets de Déu i tota la veritat; 
si tingués tanta fe 
que fos capaç de transportar les muntanyes, 
però no estimés, 
no seria res. 
  
Si distribuís tot el que tinc, 
fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau, 
sense estimar, només per ser ben vist, 
no em serviria de res.] 

El qui estima és pacient, és bondadós; 
el qui estima no té enveja, 
no és presumit ni orgullós, 
no és groller ni egoista, 
no s’irrita ni es venja, 
no s’alegra de les farses, sinó de la rectitud; 
ho suporta tot, 
i no perd mai la confiança, l’esperança, la paciència. 
L’amor no passarà mai. 
  
Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, 
que el do de parlar llenguatges misteriosos s’acabarà, 
que el do de conèixer també serà inútil. 
Els dons de conèixer o de profecia 
que ara posseïm són incomplets; 
el dia que ho coneixerem tot, 
allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. 

Quan jo era un nen, parlava com els nens, 
sentia com els nens, 
raonava com els nens; 
però d’ençà que sóc un home, 
ja no m’és útil el que és propi dels nens. 
  
De moment coneixem com si hi veiéssim poc clar 
una imatge reflectida en un mirall; 
després hi veurem cara a cara. 
De moment conec només en part; 
després coneixeré del tot, tal com Déu em coneix. 
Mentrestant la fe, l’esperança i l’amor 
subsisteixen tots tres, 
però, de tots tres, l’amor és el més gran. 

EVANGELI (Lluc 4,21-30) 
En aquell temps, 
Jesús, a la sinagoga de Natzaret, 
començà així la seva explicació: 
«Això que avui sentiu contar de mi 
és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.» 
  
Tothom ho comentava 
estranyant-se que sortissin dels seus llavis 
aquelles paraules de gràcia. 
Deien: «No és el fill de Josep, aquest?» 
Jesús els digué: 
«De segur que em retraureu aquesta dita: 
“Metge, cura’t tu mateix”: 
hem sentit dir el que has fet a Cafar-naüm; 
fes-ho també aquí, al poble dels teus pares.» 
Però ell afegí: 
«Us ho dic amb tota veritat: 
no hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. 
En temps d’Elies, quan el cel, 
durant tres anys i sis mesos, no s’obrí per donar pluja, 
i una gran fam s’apoderà de tot el país, 
ben segur que hi havia moltes viudes a Israel, 
però Elies no va ser enviat a cap d’elles, 
sinó a una viuda de Sarepta de Sidó. 
I en temps del profeta Eliseu 
també hi havia molts leprosos a Israel, 
però cap d’ells no va ser purificat del seu mal, 
sinó Naaman, un leprós de Síria.» 

En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga, 
indignats, es posaren a peu dret, 
el tragueren del poble 
i el dugueren cap a un cingle de la muntanya 
on hi havia el poble per estimbar-lo. 
Però ell se n’anà passant entremig d’ells. 

  



LECTURES  
DIUMENGE 07/02/2016 

DIUMENGE V DE DURANT L’ANY. CICLE C. 

1ª LECTURA (Isaïes 6,1-2a,3-8) 
L’any que morí el rei Ozies 
vaig veure el Senyor assegut en un tron alt i prominent. 
Els plecs del seu mantell omplien el temple. 
L’assistien, drets, uns serafins que cridaven l’un a l’altre: 
«Sant, sant, sant és el Senyor de l’univers, 
tota la terra és plena de la seva glòria.» 
Aquell crit feia estremir els muntants de les portes 
i l’edifici s’omplia de fum. 
Jo vaig dir: «Ai de mi, no podré parlar! 
Jo que sóc un home de llavis impurs 
i visc enmig d’un poble de llavis impurs, 
he vist amb els meus ulls el rei, el Senyor de l’univers.» 
Llavors un dels serafins volà cap a mi 
duent amb uns molls una brasa que havia pres de l’altar. 
Em tocà els llavis amb aquella brasa 
i em digué: 
«Això t’ha tocat els llavis: 
ja ha desaparegut la teva culpa, 
el teu pecat ja ha estat esborrat.» 
Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: 
«Qui enviaré? Qui ens hi anirà?» 
Jo vaig respondre: «Aquí em teniu: envieu-m’hi.» 

2ª LECTURA (1Corintis 15,1-11) 
Germans, 
[us recordo la bona nova que us vaig anunciar 
i que vosaltres acollíreu; 
fins ara us hi manteniu ferms 
i per ella obteniu la salvació. 
No crec pas que us convertíssiu en va a la fe. 
Per tant, si encara ho reteniu, 
recordeu amb quines paraules 
us vaig anunciar la bona nova.] 
Primer de tot us vaig transmetre 
el mateix ensenyament que jo mateix havia rebut, 
és a dir, que Crist, com deien ja les Escriptures, 
morí pels nostres pecats, 
que fou sepultat 
i que al tercer dia, com deien ja les Escriptures, ressuscità. 
Que després s’aparegué a Quefes i després als dotze. 
Després s’aparegué 
a més de cinc-cents germans a la vegada; 
molts d’aquests encara viuen, però alguns ja són morts. 
Després s’aparegué a Jaume, 
i més tard a tots els apòstols. 
Finalment, el darrer de tots, 
com un que neix fora de temps, 
se m’aparegué fins i tot a mi. 
[Perquè jo sóc el més petit dels apòstols 
i ni tan sols mereixo que em diguin apòstol, 
perquè vaig perseguir l’Església de Déu. 
Però per gràcia de Déu sóc el que sóc, 
i la gràcia que ell m’ha donat 
no ha estat infructuosa. 
Al contrari, he treballat més que tots, 
no jo, sinó la gràcia de Déu que ha treballat amb mi. 
Però, què hi fa?] 
Tant si sóc jo com si són ells, 
això és el que vosaltres heu cregut.  

EVANGELI (Lluc 5,1-11) 
En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús 
per escoltar la paraula de Déu. 
Ell, que es trobava vora l’estany de Genesaret, 
veié dues barques a la platja. 
Els pescadors n’havien baixat 
i rentaven les xarxes. 
Pujà en una de les barques, que era de Simó, 
li demanà que l’apartés una mica de terra, 
s’assegué i ensenyava la gent de la barca estant. 

Quan acabà de parlar, digué a Simó: 
«Tira endins, i caleu les xarxes per pescar.» 
Simó li respongué: 
«Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit 
i no hem pescat res, 
però ja que vós ho dieu calaré les xarxes.» 
Així que ho feren agafaren tant de peix 
que les xarxes s’esquinçaven. 
Llavors feren senyal als pescadors de l’altra barca 
que vinguessin a ajudar-los. 
Ells hi anaren, 
i ompliren tant les barques que quasi s’enfonsaven. 

Simó Pere, en veure això, 
es llançà als genolls de Jesús i li deia: 
«Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador.» 
Ni ell ni cap dels qui anaven amb ell 
no se sabien avenir d’una pesca com aquella. 
Igual passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, 
que eren socis de Simó. 
Però Jesús digué a Simó: 
«No tinguis por: des d’ara seràs pescador d’homes.» 
Llavors tornaren a terra les barques, 
ho deixaren tot i se n’anaren amb ell. 

  



PROJECTE D’HOMILIA
Nota. 
El relat paral·lel de l’evangeli de Marc es va llegir al 

Diumenge 14 de durant l’any, de l’any B. Allà podeu 
trobar-hi alguns altres APUNTS. 

Continua el relat de diumenge passat. Jesús, a la 
sinagoga del seu poble, acaba de donar la notícia 
més esperada per tots els jueus (per tots els petits i 
oprimits): “Això que avui sentiu contar de mi és el 
compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura”, (és 
a dir: el compliment dels anhels més profunds dels 
qui pateixen). 

Però de sobte la situació es capgira com un 
mitjó.”No és el fill d’en Josep, aquest?”. 

Jesús pertany a la colla dels homes petits (sense 
importància) de Natzaret. També Natzaret és un 
llogaret petit i sense importància entre les viles 
d’Israel. I també Israel era un poble petit i sense 
importància entre els pobles de l’entorn. 

Estem, doncs, en l’àmbit de les coses petites; i 
sovint en el món de les coses petites, fins i tot els 
p e t i t s d e s c o n f i e n d e l a s e va p e t i t e s a . 
Dissortadament, entre les “debilitats” dels petits hi 
ha la seva confiança en els grans i poderosos. 
L’autèntica desgràcia dels “petits” no està en la seva 
suposada petitesa sinó en la seva equivocada 
confiança en els “grans”. 

És cert que Israel, com a poble religiós, té posada 
la seva confiança en Déu, però entén Déu com un 
Déu gran i poderós que es manifesta en l’obrar dels 
poderosos. D’aquí dedueix la falsa convicció de ser 
un poble, petit i tot, més important que els altres. 

Jesús hi reacciona: ells són “poble de Déu”, però 
això no vol dir que Déu sigui el “seu” Déu. Si fos 
així, com és que en temps d’escassetat Déu va 
enviar el profeta Elies a socorre una pobre viuda 
precisament estrangera? I per què, d’entre els 
molts leprosos que hi havia en temps d’Eliseu, 
només un estranger va ser curat pel profeta? 

¿Tan cecs són tots plegats que encara no han 
après de la pròpia història que Déu dóna proves del 
seu amor i protecció a tots els pobles, i valent-se 
dels petits i marginats? En Jesús descobrim el Déu 
dels pobres i oprimits. Només aquests són capaços 
de “creure en Ell”. Els altres no el necessiten... 

Davant la provocació de Jesús, els habitants del 
petit poble de Natzaret reaccionen en sentit 
contrari: volen demostrar la seva força envers 
aquell que consideren més feble que ells. Juguen a 
“ser poderosos”, i el porten al cim de la seva petita 
muntanyeta per estimbar-lo. Pretenen compensar 
amb la violència envers els més dèbils la seva 
pròpia debilitat. 
“Però ell se n’anà passant entremig d’ells”. 

Sorprenent final. El relat no diu com s’ho va fer, 
Jesús. 

Amb aquesta frase, tan lacònica com inesperada, 
l’evangelista vol evocar i il·lustrar una altra situació 
més difícil d’entendre, però molt més important. El 
cingle de la muntanyeta on han portat Jesús i des 
d’on el volen estimbar evoca la muntanyeta del 
Calvari on el portaran al moment suprem, i des d’on 
el precipitaran a la fossa de la mort. 

Però, quan les dones van al sepulcre (la fossa de 
la mort), es troben amb dos homes de vestits 
resplendents que els diuen, com renyant-les: “Per 

què busqueu entre els morts al qui és vivent?” (Lluc 
24,5). 

El final sorprenent de l’escena de Natzaret vol 
ajudar-nos a imaginar la resurrecció, que és 
inimaginable. Pre-anuncia l’últim final, on es podria 
dir igualment: “Però Jesús, “passant” entremig dels 
qui el van matar, va entrar a la Vida”. 

MISSATGE 
Hi ha dues maneres de CONVIURE: 
– Una d’enganyosa, nascuda de la visió 

equivocada de pensar que hi ha “persones 
importants” i “persones insignificants”. I pensar 
que aquestes, si volen ser “importants” han 
d’assumir les formes i els comportaments dels 
poderosos. 

– L’altra manera és entendre que no hi ha 
“importants” i “insignificants”. I que si, de fet, 
s’han creat aquestes diferències, cal estar a 
favor dels tinguts per “insignificants”. En tot 
cas, aquesta és la manera com Déu actua. “Ha 
derrocat del soli els poderosos i ha exalçat el 
humils” (Lluc 1,52). 

Sí: en el fill d’en Josep, un de nosaltres i un dels 
nostres, reposa l’Esperit del Senyor, que l’ha ungit 
per portar la bona nova als desvalguts (com 
llegíem diumenge passat); per fer tornar els 
deshumanitzats a la plenitud humana, i esdevenir 
fills de Déu. 

RESPOSTA 
Les paraules del profeta Isaïes, que Jesús fa 

seves (com llegíem diumenge passat), ens inviten a 
corregir la nostra manera habitual de veure la 
societat. No hi ha desvalguts (avui podríem dir 
“sense papers”), captius, cecs, oprimits... sense 
opressors i encegadors. 

Però també és veritat que no hi podria haver 
opressors i encegadors sense la connivència d’una 
multitud de “petits” que els manté i els venera. Hi 
ha massa culte a la personalitat. També a 
l’Església. En la nostra societat, el culte a la 
personalitat pot ser considerat un mecanisme de 
defensa per autoprojecció. Dintre l’Església és un 
pecat d’idolatria. I aquest pecat no està només en 
els qui reben i accepten aquest “culte” sinó també 
en els qui el donen. 

Potser sigui necessari denunciar els poderosos 
quan fan víctimes. Però també pot passar que la 
simple denúncia es converteixi, de fet, en 
propaganda i enfortiment del seu poder. Per això 
moltes vegades, més que denunciar, potser sigui 
millor ignorar i prescindir; no col·laborar ni 
alimentar aquelles situacions que engendren o 
perpetuen o dissimulen el culte a la personalitat. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. “No hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu 

país natal”. Per què? 
2. En l’Església, la principal “font” de diferències és 

el sagrament de l’ordre. Què en diuen, els 
Evangelis? Com ho enteneu, vosaltres? Sabríeu 
imaginar una església no-clerical? 

3. Heu col· laborat alguna vegada o esteu 
col·laborant en el “culte a la personalitat” envers 
algú?  

http://ptorrasf.blogspot.com.es/2015/06/diumenge-14-b.html


Paraules i Parauletes 
DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. CICLE C.  

“COMPLIMENT”. 

80. Compliment. («Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes 
paraules de l’Escriptura.»). 

Tota vida comença petita; i la seva primera activitat és créixer. 
La vida humana comença també absolutament dependent de les persones que en tenen cura; sense 

l’ajuda exterior seria del tot inviable. 
L’ajuda que rebem els humans des que naixem, si és correcta, va orientada a fer-nos créixer fins 

esdevenir capaços de decidir i dirigir la nostra pròpia vida. Som cridats a ser persones. La filosofia 
clàssica definia “persona” com l’ésser que és autor de si mateix. Ser persona inclou ser independent i 
lliure per fer i dirigir la pròpia vida. 

Les persones de qui inicialment depèn una altra vida humana no poden tenir envers ella els seus propis 
projectes. No han de formar (donar forma) sinó educar (fer sortir el que hi ha dintre). La feina de 
l’educador és ajudar l’educand a desenvolupar les seves pròpies capacitats de manera que arribi a poder 
decidir, ell mateix, els seus propis horitzons i la manera d’aconseguir-los. 

Per això la vida humana té forma de projecte; i, l’educació té forma de promesa. Projecte i promesa 
troben el seu compliment en la maduresa. Aquesta comporta haver desenvolupat suficientment les 
pròpies capacitats i haver superat les limitacions inherents als inicis. 

Això que passa amb les persones, d’alguna manera també passa amb els pobles. Un Poble no és un 
simple aglomerat d’individus. Un Poble està format per persones que, normalment a través de segles de 
convivència, han anat creant un estil de vida propi amb horitzons compartits. 

En el relat d’avui (continuació del de diumenge passat) Jesús torna al seu poble de Natzaret. Aquí, 
Natzaret representa tot el Poble d’Israel. Israel va ser sempre un Poble petit, sovint dominat pels Pobles 
veïns, més poderosos. Com a Poble, els Profetes (els seus Educadors) l’havien fet conscient de les seves 
capacitats i de la seva missió en la Història de la Humanitat. Jesús llegeix amb solemnitat les promeses 
dels Profetes, i després diu: «Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de 
l’Escriptura.» 

Els Evangelis ens presenten Jesús com aquell en qui es compleixen les Promeses. “Convertiu-vos, que 
el Regne del cel és a prop”, dirà Mateu (4:17). “S’ha complert el temps”, dirà Marc (1:15). “Se li van 
complir els dies”, dirà Lluc, de Maria, mare del Primogènit de la Humanitat (2:6). “Tot s’ha acomplert”, 
Joan posarà en boca de Jesús mateix (Jo 19:30). 

Jesús marca el moment de la maduresa de la Humanitat.  
La Història humana està feta de projecte i realització; de promesa i acompliment; de infantesa i edat 

adulta.  
En la persona concreta de Jesús, els Evangelis ens ofereixen una radiografia de la Història de la 

Humanitat: creixement i maduresa. 
Pot sorprendre que els conciutadans de Jesús s’escandalitzin d’ell. Però és normal: la Maduresa no és 

comprensible des de la Infantesa. La Llibertat no és comprensible des de l’Esclavitud. L’Amor no és 
comprensible des de l’Egoisme. La Comunió no és comprensible ni acceptable des del Poder engendrat per 
l’individualisme. Les Promeses s’entenen del tot només des del seu acompliment. 

En Jesús, podem veure acomplertes les esperances de la Humanitat; però només en la mesura que 
anem avançant (creixent) seguint el seu camí. La vida adulta no arriba per un simple coneixement 
teòric; cal fer-ne l’experiència. Per això cada promesa demana un acompliment, i cada acompliment 
genera una nova promesa, fins a l’acompliment total, que, de moment, no podem ni imaginar fins a on 
ens portarà. “... que arribeu a conèixer aquest amor que sobrepassa tot coneixement i, així, entreu del tot 
a la plenitud de Déu” (Efesis 3:19).   

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1113&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=51&capitol=1139&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1157&select=2
http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1199&select=19
http://www.bci.cat/index.php?llibre=59&capitol=1289&select=3


Tertúlia en espiral
DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. CICLE C. 

Bet 
A mi em sembla molt normal aquesta reacció de 

la gent de Natzaret contra Jesús. Ells el coneixien 
de tota la vida: havien jugat amb ell; segurament 
alguna vegada s’haurien discutit o barallat, com fan 
tota la mainada; més bé o malament, ell havia estat 
sempre company d’ells,… I, de cop i volta, es 
presenta allà i els diu que és el fill de Déu! Potser es 
van excedir volent-lo estimbar, però reaccionar, o 
prendre’l per boig, és el mínim que podien fer… 
Víctor 

Reaccionar, potser sí; però tenir-lo per boig, per 
què? 
Bet 

Ara imagina’t que un dia la Magda t’acompanya a 
missa i, de cop i volta, puja allà davant i diu a 
tothom que ella és qui sap qui; que ve en nom de 
Déu, i que tothom li ha de fer cas. ¿Què faries, tu? 
¿No pensaries que ha tingut un atac de bogeria, i 
miraries d’endur–te’n–la a casa? 
Víctor 

Però, la meva dona és una persona normal, com 
tu o com jo. En canvi Jesús era  fill de Déu. Ells ja 
sabien que havia fet miracles! 
Bet 

Això ho “saps” tu, dos mil anys després, perquè 
sempre t’ho han dit així! Però Jesús, si va existir, 
també deuria ser-ho una persona normal. 
Víctor 

Jesús era normal, però també era fill de Déu. 
Juli 

Perdona, Víctor: ¿com pots dir que era “normal” 
si era “fill de Déu”? 
Víctor 

I jo què sé!… Tindria una doble personalitat. ¿Hi 
ha gent que té doble personalitat, no? 
Magda 

Ai, ai, ai!… que la cosa s’embolica… 
Perdoneu: tornem a caure en l’error de sempre. 

Els Evangelis no són biografies, ni història. El relat 
que hem llegit no és cap crònica d’un dia de 
l’agenda de Jesús. Té forma de crònica, però no és 
una crònica. Parlant-nos de Jesús, aquí se’ns vol 
parlar de les accions i reaccions de les persones que 

conviuen. Vivim convivint; però “conviure” és una 
cosa molt complexa. Tu mateixa, Bet, has parlat de 
la reacció d’en Víctor en el cas de que jo em 
presentés a l’església dient que sóc qui sap qui. 
Però la veritat és que (i ara tu, Víctor, no em facis 
quedar malament…) jo sóc realment una persona 
única per a en Víctor (Si no, no s’hauria casat amb 
mi…), i la meva presència en la seva vida deu ser, 
més o menys, la cosa més important que li ha 
passat mai. 
Víctor 

No tinc absolutament cap inconvenient en dir que, 
per a mi, ets la persona més “enviada de Déu” que 
puc imaginar, i se’t pot aplicar tot això que diu 
aquest tros de l’evangeli: per a mi ets llum, 
llibertat, gràcia,… i moltes coses més. 
Magda 

Però, em consideres “normal”, oi?! 
Víctor 

No solament normal, sinó “criteri de normalitat”! 
Juli 

Ara, a mi, se m’estan creuant els cables… És això 
de ser normal i extraordinari a la vegada. L’exemple 
que has posat, el veig clar. Jo podria dir el mateix 
de la Bet. Si és així… hauríem de deduir que tota la 
gent normal, per a algú és també extraordinària… 
Bet 

Per a mi, tu, Juli, ets extraordinari, i ho són les 
nostres filles, i ho era el meu pare, i la meva mare, 
i… per què, no?, també ho sou vosaltres, Víctor i 
Magda…  

I estic pensant que, per a mi, hi ha tantes 
persones i situacions extraordinàries… que, potser, 
tot és extraordinari. 

Perdoneu: em sembla que se m’ha bloquejat el 
cervell amb tanta cosa extraordinària… Veig que 
hauré de fer un “reset”, i començar de nou. 
Magda 

No passa res. Jo també he hagut de fer molts 
“reset” i canviar de configuració. I sempre he 
acabat guanyant-hi. És interessant descobrir que 
estem voltats de persones extraordinàries!! 



NO NECESSITEM PROFETES? 

No hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. 
«Un gran profeta ha sorgit entre nosaltres». Així cridaven en les aldees de 

Galilea, sorpresos per les paraules i els gestos de Jesús. No obstant això, no és 
això el que passa a Natzaret quan es presenta davant els seus veïns com ungit 
com Profeta dels pobres. 

Jesús observa primer la seva admiració i després el seu rebuig. No sorprèn. Els 
recorda un conegut refrany: «Us ho dic amb tota veritat: no hi ha cap profeta 
que sigui ben rebut al seu país natal». Després, quan l'expulsen fora del poble i 
intenten acabar amb ell, Jesús els abandona. El narrador diu que «Però ell se 
n’anà passant entremig d’ells.». Natzaret es va quedar sense el Profeta Jesús. 

Jesús és i actua com a profeta. No és un sacerdot del temple ni un mestre de la 
llei. La seva vida s'emmarca en la tradició profètica d'Israel. A diferència dels reis 
i sacerdots, el profeta no és nomenat ni ungit per ningú. La seva autoritat prové 
de Déu, entestat a encoratjar i guiar amb el seu Esperit el seu poble estimat 
quan els dirigents polítics i religiosos no saben fer-ho. No és casual que els 
cristians confessin Déu encarnat en un profeta. 

Els trets del profeta són inconfusibles. Enmig d'una societat injusta on els 
poderosos busquen el seu benestar silenciant el patiment dels que ploren, el 
profeta s'atreveix a llegir i a viure la realitat des de la compassió de Déu pels 
últims. La seva vida sencera es converteix en "presència alternativa" que critica 
les injustícies i crida a la conversió i al canvi. 

D'altra banda, quan la mateixa religió s'acomoda a un ordre de coses injust i els 
seus interessos ja no responen als de Déu, el profeta sacseja la indiferència i 
l'autoengany, critica la il·lusió d'eternitat i absolut que amenaça tota religió i 
recorda a tots que només Déu salva. La seva presència introdueix una esperança 
nova ja que convida a pensar el futur des de la llibertat i l'amor de Déu. 

Una Església que ignora la dimensió profètica de Jesús i dels seus seguidors, 
corre el risc de quedar-se sense profetes. 
๏ Ens preocupa molt l'escassetat de capellans i demanem vocacions per al 

servei presbiteral. Per què no demanem que Déu susciti profetes? No els 
necessitem? No sentim necessitat de suscitar l'esperit profètic a les nostres 
comunitats? 

๏ Una Església sense profetes, no corre el risc de caminar sorda a les crides de 
Déu a la conversió i el canvi? 

๏ Un cristianisme sense esperit profètic, no té el perill de quedar controlat per 
l'ordre, la tradició o la por a la novetat de Déu? 

José Antonio Pagola






