
LECTURES  
DIUMENGE 26/06/2016 

DURANT L’ANY XIII. CICLE C. 

1ª LECTURA (1 Reis 19,16b.19-21) 
En aquell temps, el Senyor digué a Elies: 
«Ungeix Eliseu, fill de Safat, d’Abel-Mehulà, 
perquè sigui el teu successor com a profeta.» 
Elies se n’anà, i trobà Eliseu, fill de Safat, 
que llaurava amb dotze parelles de bous. 
Ell mateix guiava la dotzena parella. 
Elies va fer com si passés de llarg 
i li tirà a sobre el seu mantell de profeta. 
Eliseu deixà els bous, corregué darrere Elies i li digué: 
«Vaig a besar el pare i la mare i vindré amb tu.» 
Elies li digué: 
«Vés, torna a casa teva. Què t’he fet jo per impedir-t’ho?» 
Ell se’n tornà, prengué la parella de bous, els matà, 
va coure la carn amb la fusta dels arreus, 
convidà la gent i se’ls van menjar. 
Després se n’anà amb Elies i era el seu ajudant. 

2ª LECTURA (Gàlates 5,1.13-18) 
Germans, 
Crist ens ha alliberat de l’esclavatge 
i vol que siguem lliures. 
Mantingueu-vos així. 
No us sotmeteu altra vegada al jou de l’esclavatge. 
Vosaltres, germans, heu estat cridats a ser lliures. 
Mireu només de no convertir la llibertat 
en un pretext per fer el vostre propi gust. 
Si us estimeu, poseu-vos al servei els uns dels altres. 
Perquè la Llei es troba tota en un sol precepte: 
«Estima els altres com a tu mateix.» 
Però si us mossegueu i us devoreu mútuament, 
penseu que acabareu destruint-vos. 
Ara, doncs, us dic: 
Deixeu-vos guiar per l’Esperit, 
i no satisfeu els capricis de la carn. 
Perquè la carn es deleix contra l’Esperit 
i l’Esperit contra la carn. 
Esperit i carn lluiten l’un contra l’altre, 
per no deixar-vos fer allò que voldríeu. 
Si us deixeu conduir per l’Esperit, no esteu subjectes a la Llei. 

EVANGELI (Lluc 9,51-62) 
Quan s’acostaven els dies 
en què Jesús havia de ser endut al cel, 
també ell resolgué decididament d’encaminar-se a Jerusalem. 
Envià alguns que s’avancessin, i ells, tot fent camí, 
entraren en un poblet de samaritans per buscar-hi allotjament. 
Però la gent no el volgué rebre, 
perquè s’encaminava a Jerusalem. 
En veure això, els seus deixebles Jaume i Joan li digueren: 
«Senyor, voleu que manem que baixi foc del cel i els consumeixi?» 
Però Jesús es girà i els renyà. 
I se n’anaren a un altre poblet. 

Mentre feien camí algú li digué: 
«Us seguiré pertot arreu on anireu.» 
Jesús li respongué: 
«Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, 
però el Fill de l’home no té on reposar el cap.» 

A un altre, Jesús li digué: «Vine amb mi.» 
Ell li contestà: 
«Senyor, permeteu-me primer d’anar-me’n a casa, 
fins que hauré enterrat el meu pare.» 
Jesús li diu: «Deixa que els morts enterrin els seus morts, 
i tu vés a anunciar el regne de Déu.» 

Un altre digué a Jesús: «Vinc amb vós, Senyor, 
però permeteu-me primer que digui adéu als de casa meva.» 
Jesús li respongué: 
«Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada 
no és apte per al regne de Déu.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 03/07/2016 

DURANT L’ANY XIV. CICLE C. 

1ª LECTURA (Isaïes 66,10-14c) 
En aquell temps, el Senyor digué a Elies: 
Alegreu-vos amb Jerusalem, 
feu festa, tots els qui l’estimeu. 
Estigueu contents amb ella 
tots els qui portàveu dol per ella; 
sereu alletats amb l’abundància del seu consol 
i xuclareu les delícies de la seva llet. 
Això diu el Senyor: 
«Jo decantaré cap a ella, com un riu, la pau i el benestar, 
la riquesa de les nacions, com un torrent desbordant. 
Els teus nodrissons seran portats al braç 
i amanyagats sobre els genolls. 
Com una mare consola el seu fill, 
jo també us consolaré: a Jerusalem sereu consolats. 
Quan ho veureu, el vostre cor bategarà de goig 
i reviuran com l’herba els vostres ossos.» 
La mà del Senyor es farà conèixer als seus servents. 

2ª LECTURA (Gàlates 6,14-18) 
Germans, 
Déu me’n guard de gloriar-me en res 
que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. 
En ella és com si el món fos crucificat per a mi i jo per al món. 
Ni la circumcisió ni la incircumcisió no tenen cap valor. 
L’únic que val és que hàgim estat creats de nou. 
Que la pau i la misericòrdia de Déu 
reposin sobre tots els qui mantenen aquest criteri 
i sobre l’Israel de Déu. 
A part d’això, que ningú no m’amoïni, 
perquè jo porto en el meu cos les marques distintives de Jesús. 
Germans, 
que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el vostre esperit. 
Amén. 

EVANGELI (Lluc 10,1-12.17-29) 
En aquell temps, 
el Senyor en designà encara setanta-dos, 
i els envià que s’avancessin de dos en dos cap 
a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d’anar. 
Els deia: «Hi ha molt a segar i pocs segadors: 
demaneu a l’amo dels sembrats que enviï homes a segar-los. 
Aneu. 
Us envio com anyells enmig de llops. 
No porteu bossa, ni sarró, ni calçat, 
no us atureu a saludar ningú pel camí. 
Quan entreu en una casa digueu primer: 
Pau en aquesta casa. 
Si hi viu un home de pau, 
la pau que li desitgeu reposarà en ell; 
si no, retornarà a vosaltres. 
Quedeu-vos en aquella casa 
i compartiu allò que tinguin per menjar i beure: 
els treballadors bé es mereixen el seu jornal. 
No aneu de casa en casa. 
Si en un poble us reben bé, 
mengeu el que us posin a taula, 
cureu els malalts que hi hagi 
i digueu a la gent d’aquell lloc: 
El regne de Déu és a prop vostre. 
[Però si en un poble no us volen rebre, 
sortiu als carrers i digueu: 
Fins la pols d’aquest poble que se’ns ha posat als peus, 
us la deixem. 
Però sapigueu això: El regne de Déu és a prop. 
Us asseguro que quan vingui el gran dia, 
la sort de Sodoma serà més suportable que la d’aquell poble.» 
  
Els setanta-dos tornaren tots contents i deien: 
«Senyor, fins els dimonis se’ns sotmeten pel poder del vostre nom.» 
Jesús els digué: 
«Sí, jo veia Satanàs que queia del cel com un llamp. 
Us he donat poder de trepitjar les serps i els escorpins 
i totes les forces de l’enemic: 
res no us podrà fer mal. 
Però no us alegreu que els esperits se sotmetin a vosaltres; 
alegreu-vos que els vostres noms estiguin escrits en el cel.»] 
  



PROJECTE D’HOMILIA
L’Evangeli d’avui és dens: amb poques paraules diu 

moltes coses. Després dels relats sobre la IDENTITAT de 
Jesús, l’evangelista comença una nova i llarga sèrie de 
relats sobre el CAMÍ DE JESÚS, o potser millor, sobre el 
SEGUIMENT a Jesús. 

El tema del seguiment ja havia sortir en els relats 
sobre la Identitat, com vam veure diumenge passat. 
Recordem que llegíem: “Si algú vol venir amb mi, que es 
negui ell mateix…” (Lluc 9,23). Però en aquesta nova 
secció, aquest seguiment va resseguint pas a pas el camí 
que farà Jesús fins al moment en què serà endut al cel 
(Actes 1,9) i serà sostret a la visió dels deixebles. 
Aquests, però, ja han rebut la promesa de que, dintre 
pocs dies, seran batejats amb el mateix Esperit Sant que 
Jesús havia rebut (Actes 1,5). 

Aquestes dues seccions (Identitat i Camí) es 
complementen i s’expliciten mútuament, ja que, de fet, la 
identitat de Jesús és la de ser caminant, i model de 
caminants. 

És solemne la manera com Lluc inicia aquesta nova 
secció: “Quan s’acostaven els dies en què Jesús havia de 
ser endut al cel, també ell resolgué decididament 
d’encaminar-se a Jerusalem”. La traducció del Missal no 
inclou un detall important del text original: “també 
ell” (aquí afegit en blau). Aquest “també ell” posa el camí 
de Jesús en continuïtat amb el camí dels profetes i amb 
l’Èxode del Poble elegit per a la Llibertat. Però Jerusalem, 
com a centre religiós, havia deixat de ser “terra de 
Llibertat” i s’havia convertit en “font d’Esclavitud”. Els 
profetes hi eren enviats per denunciar i corregir aquesta 
corrupció. També Jesús s’encamina a Jerusalem per 
enfrontar-se a la corrupció i corregir-la. Però hi ha una 
novetat important: el camí de Jesús no acabarà a 
Jerusalem. És cert que, com altres profetes, hi morirà; 
però la seva mort iniciarà l’Èxode definitiu cap a la 
Llibertat plena. Evidentment, això dóna un valor afegit 
decisiu a la seva anada a Jerusalem. 
…en un poble de samaritans… 

Per anar de Galilea a Jerusalem, Jesús passa per 
Samaria. Els deixebles que preparen l’acolliment ho han 
fet malament: han presentat Jesús com el Messies que 
pujava a Jerusalem per ser-hi proclamat rei; un rei que 
dominaria sobre tothom, i especialment sobre els 
Samaritans, als quals els Jueus consideraven rebels i 
corromputs. Lògicament, si era així, els Samaritans no 
podien rebre’l. Jesús, però, va renyar fortament els 
deixebles per amenaces impertinents, i se’n va anar a un 
altre lloc on els deixebles no havien embolicat la troca. 

Sabudes les intencions de Jesús, els Samaritans, no 
solament no el rebutgen, sinó que alguns s’hi apunten. 
Lluc ho resumeix en tres exemples. A partir d’aquests 
casos concrets, Jesús va ensenyant què vol dir seguir-lo. 
Sota la idea suggerent del “camí”, Lluc exposa condicions, 
dificultats, avenços i retrocessos dels humans en el nostre 
camí per arribar a ser allò a què Déu ens crida. 
Us seguiré arreu… 

“Us seguiré pertot arreu on anireu”, diu el primer. Però 
haurà d’aprendre que Jesús “no va a cap lloc”.  El seu 
camí no és per anar a un lloc on instal·lar-se: ni a 
Jerusalem, ni al Tabor (Lluc 9,33), ni al Calvari, ni al 
sepulcre… El seu camí cap al Pare no consisteix en arribar 
a un terme, sinó a una nova manera de ser. El “Pare” no 
és un final sinó l’inici. Acostar-se al Pare és transformar-
se de “caminants” en “camí” (Joan 14,6). Passa una cosa 
semblant a l’aigua dels rius. Potser es pugui dir que els 
rius van cap a la mar; però la major part de l’aigua que 
forma els rius es transforma en verdor de vida dins les 
arbredes i cultius de les ribes. 
Deixa que els morts… 

Resulta xocant i escandalosa la sentència de Jesús: 
“Deixa que els morts enterrin els seus morts”. Enterrar els 
morts és un acte de pietat molt important pels Jueus i per 
tothom, especialment en les Cultures mediterrànies. Però 

Jesús ho veu diferentment. Amb aquesta sentència 
sorprenent, Jesús deixa clar que allò realment decisiu és 
la vida. Diríem que Jesús no hi creu en la mort entesa 
com a pèrdua de la vida. Per Ell, la mort és important 
com a “moment de la vida”. És com si digués: “Deixa que 
s’ocupin de la mort els que hi creuen; però tu, ocupa’t de 
la vida i de que arribi a la seva Plenitud. 
Qui mira enrere… 

Per seguir el camí de Jesús, no cal acomiadar-se de 
ningú perquè és un camí que no ens separa de ningú; al 
contrari: ens porta cap a tothom. Voler dir adéu als de 
casa és no haver entès res de res. Aquest camí no ens 
separa dels de casa sinó que fa que tothom sigui de casa. 

L’exemple de l’arada és molt gràfic, encara que per a 
molts, avui dia, resultarà desconegut. Avui, entre 
nosaltres, es llaura amb tractor; però quan es llaurava 
amb bous o cavall, per llaurar bé no es podia mirar 
enrere. Era necessària una sintonia total entre el llaurador 
i la bèstia que estirava l’arada. 

Posar la mà a l’arada comporta decisió, atenció i perícia 
per aprofitar i conduir bé la gran força bruta de la bèstia 
que estira. Igualment, seguir Jesús demana perícia i 
atenció per conduir cap a la construcció del Regne la gran 
força del curs dels esdeveniments. 

MISSATGE 
El missatge de l’Evangeli d’avui pot ser múltiple segons 

el punt concret que vulguem tenir en compte. Si hi 
busquem un missatge global, potser podria ser aquest: 
Viure és fer camí cap els altres i construir la Comunió. 
S’assemblaria a aquells taxis que circulen per una gran 
ciutat sense anar enlloc, però amb una indicació ben 
visible que diu “LLIURE”. Només així són aptes per al 
SERVEI. 

RESPOSTA 
Posar el cartell de “LLIURE” a la nostra vida, i anar-nos 

alliberant realment de tot allò que ens impedeixi de ser-
ho. 

Per poder ser realment LLIURES haurem de dir molts 
“No”. Pot semblar una contradicció ja que hem de ser 
lliures precisament per poder dir “Sí”. Cal aprendre a 
discernir. Hem creat una forma de vida que ens envaeix i 
ens estira per tots costats. Els “compromisos” ens poden 
bloquejar. No tenim altre remei que dir “No” a moltes 
coses si volem mantenir la capacitat de dir “Sí” a aquells 
serveis que honradament considerem que són els que 
se’ns demanen i que podem fer. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. En l’Evangeli, Jaume i Joan, convençuts que Jesús 

mereix ser acollit per tothom, s’enfaden contra els 
Samaritans que el rebutgen, i proposen fer baixar foc 
del cel i els consumeixi. ¿Hi ha també reaccions 
semblants, avui, entre nosaltres? 

2. A la segona Lectura d’avui, St. Pau ens diu: “Mireu 
només de no convertir la llibertat en un pretext per fer 
el vostre propi gust”. Com ho interpreteu? 

3. Com els Profetes, també Jesús va a Jerusalem per 
enfrontar-se a l’estructura religiosa esdevinguda 
opressiva. ¿Heu experimentat mai la Religió com una 
font d’esclavitud? Us n’ha alliberat, el missatge de 
Jesús? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XIII. CICLE C.  

“CAMÍ”. 

103. Camí. (..., tot fent camí, entraren en un poblet,...). 
La idea del camí és fonamental per entendre els Evangelis. De fet, els tres Sinòptics exposen tota l’obra 

de Jesús situant-la en un camí que va de Galilea a Jerusalem. L’evangeli de Joan no utilitza aquest marc 
sinó que es desenvolupa al voltant de la idea de “pasqua”. Pasqua significa “pas”. Camí i pas, 
evidentment, es complementen. De fet, en els Sinòptics, el camí de Jesús porta a la Pasqua, i, en 
l’evangeli de Joan, la Pasqua concreta el significat del seu camí. 

El camí de Galilea a Jerusalem és una paràbola de la vida de Jesús i de la vida de la Humanitat. En 
aquest camí, allò significatiu no és el desplaçament geogràfic sinó la transformació que el camí provoca en 
el caminant. No es tracta de passar d’un lloc a un altre sinó de passar d’una forma d’existència a una 
altra. Es com el camí d’un nen, que el porta de la infantesa a la vida adulta. El camí de Galilea a 
Jerusalem és la paràbola d’una transformació interior per la qual l’Home passa de la Vida tinguda a la 
Vida donada. 

El camí de Jesús i els seus deixebles evoca el camí de l’antic Israel des del País on eren esclaus a la 
Terra Promesa (Èxode). Segons els relats de la mateixa Bíblia, aquest èxode no va ser reeixit. Cap dels 
qui van sortir del país d’esclavitud no va entrar a la Terra Promesa; ni tan sols Moisès, el seu guia. Per 
això es diu que l’Èxode va durar quaranta anys: és a dir: una generació (Psalm 95:11). I és que el pas de 
l’Esclavitud a la Llibertat no es fa simplement anant d’un lloc a l’altre sinó transformant qualitativament la 
pròpia vida. 

Jesús, amb el seu camí de Galilea a Jerusalem realitza aquesta transformació. Com a jueu, ell realitza 
amb èxit l’Èxode del seu Poble. Amb tot, no arriba a la Llibertat perquè Jerusalem sigui la seva Terra 
Promesa. Al contrari: d’alguna manera s’han invertit els termes, i a Jerusalem Jesús hi serà pres, 
condemnat i mort. Jesús hi trobarà la Llibertat per la via de la resurrecció. És a dir: per la via de la vida 
que es dóna del tot. En el nucli mateix on es concentren els diferents Poders que generen esclavitud, 
Jesús, excloent tota forma de Poder i assumint la forma de servidor, mostra a tothom el camí que ens fa 
capaços d’entrar realment a la Terra Promesa de la Llibertat. 

Tot fent camí, Jesús es troba amb els caminants que volen acompanyar-lo. Les respostes que aquests 
reben fan entendre les característiques del camí. No es tracta d’aconseguir un terme com a premi final 
després de l’esforç, sinó de permetre que el camí vagi transformant la nostra vida fins a la Pasqua; fins a 
la vida donada. Vida donada i acollida per les mans paternals de Déu i de tots els germans. 

«Pare, confio el meu alè a les teves mans.» Lluc 23:46. 
«T'ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís.» Lluc 23:43.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=27&capitol=674&select=95
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1178&select=23


Tertúlia en espiral
DURANT L’ANY XIII. CICLE C.  

Bet 
L’evangeli d’avui diu tantes coses, que no sé per 

on començar. Potser el que m’ha cridat més 
l’atenció és, al final, que ens presenta un Jesús molt 
exigent i, fins i tot, dur. “Deixa que els morts 
enterrin els seus morts”. Jesús es passa molt, aquí! 
−no us sembla? 
Víctor 

Sí. Potser ens hem fet de Jesús una imatge 
massa de color rosa; i no sempre és així. De totes 
maneres, estaria d’acord amb tu que aquí Jesús és 
molt exigent amb els qui el volen seguir. Per això 
són tan pocs, almenys avui dia! 
Magda 

Què vols dir que són pocs? Jo no ho veig així. 
Víctor 

Avui dia no hi ha vocacions religioses… Quasi 
ningú no vol ser capellà, ni monja, ni frare… Jo 
suposo que Jesús parlava per ells. 
Bet 

Jo no crec que capellans i monges siguin els 
millors seguidors de Jesús. Deu haver-hi de tot: n’hi 
que sí, que ho han deixat tot per seguir-lo; però 
d’altres… Encara que a mi no em sembla que s’hagi 
de deixar tot. La gent normal també podem ser 
bones persones. 
Víctor 

És clar que sí. Però aquí no es parla de ser bona 
persona sinó de seguir Jesús. De totes maneres, 
estic d’acord en que el més important és ser bona 
persona; i de bones persones n’hi ha moltes. 
Juli 

I quan un és bona persona, què hi afegeix això de 
seguir Jesús?! Jo penso que n’hi ha ben bé prou de 
ser bona persona, que no és poc. Tot el que passa 
d’aquí són manies o fanatisme. I diria més: penso 
que si algú és bona persona perquè segueix Jesús, 
en realitat no ho deu ser gaire de bona persona. Qui 
és bo, ho és perquè vol ser bo, sense altres 
motivacions. A veure, tu Magda: has insinuat que et 
consideres seguidora de Jesús. Doncs bé: ets bona 
persona perquè ho has decidit tu, o perquè t’ho diu 
aquest tal Jesús? 
Magda 

Carai, Juli: Quina directa!!! D’entrada et 
respondria que ni una cosa ni l’altra. No tinc cap 
seguretat de ser bona persona, com suposes tu. 
Però, a més, aquesta manera de plantejar tot això, 

no encaixa amb la meva manera de pensar 
actualment. 

És veritat: que jo ho recordi, sempre he intentat 
ser bona persona; però també és veritat que sovint 
m’he trobat en que no ho havia estat tant. Saps què 
passa?… que no s’és bona persona així en 
abstracte. Ets bo quan ets bo per a algú. Però a 
vegades et trobes que has fet mal. Aleshores no et 
queda altre remei que demanar perdó, i canviar. No 
existeix la “bondat”. Existeixen persones, i és amb 
elles que ets bo o dolent. I això ho he descobert 
precisament llegint els evangelis. Per mi, sentir-me 
seguidora de Jesús no vol dir seguir un mestre, o 
creure una doctrina, o complir una moral… Per mi 
significa anar descobrint que el primer valor són les 
persones reals i concretes. Noteu que l’evangeli no 
diu enlloc: estimeu tothom, sinó: estimeu el 
pròxim, que és qui tens davant, qui et trobes pel 
camí. Ser bo no és un obsequi a la Bondat sinó a les 
persones presents en la teva vida. En el fons, és el 
que deies tu Juli, l’altre dia: “No hi ha malalts sinó 
persones”. 
Víctor 

Però l’evangeli d’avui no parla d’estimar els altres 
sinó de seguir Jesús abandonant, fins i tot, la pròpia 
família! I qui més pròxim que la família?! 
Bet 

La família és tan “pròxima” que pot convertir-se 
en una presó. “Deixa que els morts enterrin els seus 
morts”. Intueixo que aquestes paraules expressen 
alguna cosa molt profunda… Quan estàvem 
enfrontats amb la nostra Petita, vam aprendre tants 
coses! Te’n recordes, Juli? ¿Recordes aquella vegada 
que es va posar a cridar: “Si tant m’estimeu, per 
què m’esteu ofegant!!!” Hi havia tanta ràbia en 
aquelles paraules! No les oblidaré mai. 
Juli 

“Deixa que els morts enterrin els seus morts”. És 
una situació inexplicable que jo, a vegades a 
l’hospital, he viscut d’alguna manera. Hi ha familiars 
i amics que “cuiden” tant dels seus malalts que no 
els permeten altra cosa que ser malalts. 
Bet 

O sigui: que això de seguir Jesús també podria 
significar trencar la clova de la família per poder 
trobar-se més lliurement amb els altres. Seria com 
sortir de l’ou i no enyorar la closca. “Ningú que mira 
enrere quan ja té la mà a l’arada no és apte per al 
regne de Déu”. Ja em semblava a mi que aquestes 
paraules volien dir alguna cosa interessant! 

Mossèn Pere Torras 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



SENSE INSTAL·LAR NI MIRAR ENRERE 

Seguir Jesús és el cor de la vida cristiana. L'essencial. No hi ha res més 
important o decisiu. Precisament per això, Lluc descriu tres petites escenes 
perquè les comunitats que llegeixin el seu evangeli, prenguin consciència que, als 
ulls de Jesús, res pot haver-hi més urgent i inajornable. 

Jesús empra imatges dures i escandaloses. Es veu que vol sacsejar les 
consciències. No busca més seguidors, sinó seguidors més compromesos, que el 
segueixin sense reserves, renunciant a falses seguretats i assumint les ruptures 
necessàries. Les seves paraules plantegen en el fons una sola qüestió: quina 
relació volem establir amb ell els que ens diem seguidors seus? 

Primera escena. Un dels que l'acompanyen se sent tan atret per Jesús que, 
abans que ho digui, ell mateix pren la iniciativa: «Us seguiré pertot arreu on 
anireu». Jesús li fa prendre consciència del que està dient: «Les guineus tenen 
caus, i els ocells, nius», però ell «no té on reposar el cap». 

Seguir Jesús és tota una aventura. Ell no ofereix als seus seguretat o benestar. 
No ajuda a guanyar diners o adquirir poder. Seguir Jesús és "viure en camí", 
sense instal·lar-nos en el benestar i sense buscar un fals refugi en la religió. Una 
Església menys poderosa i més vulnerable no és una desgràcia. És el millor que 
ens pot passar per purificar la nostra fe i confiar més en Jesús. 

Segona escena. Un altre està disposat a seguir-lo, però li demana complir 
primer amb l'obligació sagrada de «enterrar el seu pare». A cap jueu li pot 
estranyar, doncs es tracta d'una de les obligacions religioses més importants. La 
resposta de Jesús és desconcertant: «Deixa que els morts enterrin els seus 
morts, i tu vés a anunciar el regne de Déu». 

Obrir camins al regne de Déu treballant per una vida més humana és sempre la 
tasca més urgent. Res ha de retardar la nostra decisió. Ningú ens ha de retenir o 
frenar. Els "morts", que no viuen al servei del regne de la vida, ja es dedicaran a 
altres obligacions religioses menys urgents que el regne de Déu i la seva justícia. 

Tercera escena. A un tercer que vol acomiadar a la seva família abans de 
seguir-lo, Jesús li diu: «Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és 
apte per al regne de Déu». No és possible seguir Jesús mirant cap enrere. No es 
pot obrir camins al regne de Déu quedant-nos en el passat. Treballar en el 
projecte del Pare demana dedicació total, confiança en el futur de Déu i audàcia 
per caminar seguint els passos de Jesús. 

José Antonio Pagola






