
LECTURES  
DIUMENGE 13/11/2016 

DURANT L’ANY XXXIII. CICLE C. 
1ª LECTURA (Malaquies 3,19-20a) 

Vindrà aquell dia abrusador com una fornal. 
Tots els orgullosos i els injustos seran igual que rostoll, 
i aquell dia, quan arribi, els incendiarà, 
no en deixarà ni l’arrel ni la tija, 
diu el Senyor de l’univers. 
Però per a vosaltres, que venereu el meu nom, 
sortirà el sol de la felicitat, 
i els seus raigs seran saludables. 

2ª LECTURA (2ª Tessalonicencs 3,7-12) 
Germans, 
ja sabeu què heu de fer si voleu imitar-nos. 
Entre vosaltres no vivíem mai desvagats, 
i a ningú no demanàvem de franc el pa que menjàvem, 
sinó que ens escarrassàvem treballant nit i dia 
per no afeixugar ningú dels vostres. 
No és que no tinguem dret a la nostra manutenció, 
però volíem donar-vos un exemple amb la nostra vida, 
perquè vosaltres l’imitéssiu. 
Recordeu que quan érem entre vosaltres 
us repetíem aquesta regla: 
«Qui no vulgui treballar, que no mengi.» 
  
Us escrivim això perquè sentim dir 
que alguns de vosaltres viuen desvagats 
i, a més de no treballar, es posen on no els demanen. 
A tots aquests, els ordenem i els recomanem 
en nom de Jesucrist, el Senyor, 
que treballin en pau per guanyar-se el pa que mengen. 

EVANGELI (Lluc 21,5-19) 
En aquell temps, alguns parlaven del temple, 
fent notar les seves pedres magnífiques 
i les ofrenes que el decoraven. 
Jesús digué: 
«Això que veieu, vindran dies que tot serà destruït: 
no quedarà pedra sobre pedra.» 
Llavors li preguntaren: 
«Mestre, quan serà tot això 
i quin senyal anunciarà que està a punt de succeir?» 
Jesús respongué: 
«Estigueu alerta, no us deixeu enganyar, 
perquè vindran molts que s’apropiaran el meu nom. 
Diran: «Sóc jo», 
i també: «Ja arriba el moment.» 
Deixeu-los estar; no hi aneu, amb ells. 
I quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, 
no us alarmeu. 
Això ha de succeir primer, però la fi no vindrà de seguida.» 
Després els deia: 
«Una nació prendrà les armes contra una altra, 
i un regne contra un altre regne. 
Hi haurà grans terratrèmols, 
fams i pestes pertot arreu, 
passaran fets espantosos 
i apareixeran al cel grans senyals d’amenaça. 
Però abans de tot això se us enduran detinguts, 
us perseguiran, 
us conduiran a les sinagogues o a les presons, 
us presentaran als tribunals dels reis o als governadors, 
acusats de portar el meu nom. 
Serà una ocasió de donar testimoni. 
Feu el propòsit des d’ara de no preparar-vos la defensa: 
jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa, 
i cap dels vostres acusadors 
no serà capaç de resistir-la o de contradir-la. 
Sereu traïts fins i tot pels pares, 
pels germans, parents i amics, 
en mataran alguns de vosaltres, 
i sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. 
Però no es perdrà ni un dels vostres cabells. 
Sofrint amb constància 
us guanyareu per sempre la vostra vida.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 20/11/2016 

JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN. CICLE C. 
1ª LECTURA (2 Samuel 5,1-3) 

En aquells dies, 
les tribus d’Israel anaren a trobar David a Hebron 
i li digueren: 
«Som família teva, som os del teu os i carn de la teva carn. 
Ja abans, mentre Saül era el nostre rei, 
tu conduïes les tropes d’Israel 
quan anaven a la guerra i quan en tornaven, 
i el Senyor et digué: 
«Tu pasturaràs Israel, el meu poble, seràs el seu sobirà.» 
Així, quan els ancians d’Israel anaren a trobar el rei a Hebron, 
el rei David va fer amb ells un pacte davant el Senyor 
i l’ungiren rei d’Israel. 

2ª LECTURA (Colossencs 1,12-20) 
Germans, 
doneu gràcies al Pare, 
que us ha fet dignes de tenir part en l’heretat del poble sant, 
en el regne de la llum. 
Ell ens alliberà del poder de les tenebres 
i ens traspassà al regne del seu Fill estimat, 
en qui tenim el nostre rescat, 
el perdó dels nostres pecats. 
Ell és imatge del Déu invisible, 
engendrat abans de tota la creació, 
ja que Déu ha creat totes les coses per ell, 
tant les del cel com les de la terra, 
tant les visibles com les invisibles, 
trons, sobirans, governs i potestats. 
Déu ha creat tot l’univers per ell i l’ha destinat a ell. 
Ell existeix abans que tot, 
i tot es manté unit gràcies a ell. 
Ell és també el cap del cos, que és l’Església. 
Ell n’és l’origen, 
és la primícia dels qui retornen d’entre els morts, 
perquè ell ha de ser en tot el primer. 
Déu volgué que residís en ell 
la plenitud de tot el que existeix; 
per ell Déu volgué reconciliar-se tot l’univers, 
posant la pau en tot el que hi ha 
tant a la terra com al cel, 
per la sang de la creu de Jesucrist. 

EVANGELI (Lluc 23,35-43) 
En aquell temps, 
les autoritats es reien de Jesús clavat en creu i deien: 
«Ell, que en salvava d’altres, que se salvi ell mateix, 
si és el Messies de Déu, l’Elegit.» 
Els soldats també se’n burlaven: 
tot oferint-li vinagre, li deien: 
«Si ets el rei dels jueus, salva’t tu mateix.» 
Sobre d’ell hi havia un rètol que deia: 
«El rei dels jueus.» 
Un dels criminals penjats a la creu 
també li deia insultant-lo: 
«No ets el Messies? 
Salva’t a tu mateix i a nosaltres.» 
Però l’altre, renyant-lo, li respongué: 
«Tu, que estàs sofrint la mateixa pena, 
tampoc no tens temor de Déu? 
I nosaltres ens ho mereixíem, 
perquè estem sofrint el càstig 
que ens correspon pel que hem fet, 
però aquest no ha fet res de mal.» 
I deia: «Jesús, recordeu-vos de mi, 
quan arribeu al vostre Regne.» 
Jesús li respongué: 
«T’ho dic amb tota veritat: 
Avui seràs amb mi al paradís.» 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Quan serà això?… 

Tant de bo que els antics Romans no haguessin 
dominat mai Palestina i els altres pobles! Tant de bo 
que els exercits imperials no haguessin mai destruït 
Jerusalem i assassinat molts dels seus habitants! 
Tant de bo que no haguessin destruït el seu 
magnífic Temple! 

Però, donat que dissortadament van passar tots 
aquests fets, Lluc els fa servir com a llenguatge 
profètic, i posa en boca de Jesús unes paraules que 
tenen un signif icat molt més profund: la 
proclamació de l’Home com a únic “lloc” (“temple”) 
on trobar Déu i venerar-lo. Així, en el missatge de 
Jesús, el Temple de pedres de Jerusalem ha de ser 
substituït per l’únic i autèntic temple on Déu 
“resideix”: l’ésser humà. 

Però els oients entenen aquestes “profecies” com 
el senyal per a la universalització del regne d’Israel. 
Molts pensaven que l’obra del Messies havia de ser 
precisament aquesta: inaugurar el regne universal 
d’Israel. Això podia comportar la destrucció del 
temple actual, però per substituir-lo amb un altre 
de més grandiós i solemne, digne d’un Imperi 
teocràtic que donaria a Déu un culte vertader. 
Entenen la substitució de temples com una 
substitució d’imperis. 

La reacció de Jesús davant aquesta interpretació 
és clara: “Estigueu alerta, no us deixeu enganyar”. 

L’engany pot venir de tots aquells que, aprofitant 
les desgràcies i calamitats que dissortadament 
acompanyen la vida humana, es presenten com a 
enviats de Déu dient: Sóc jo qui us porta la 
salvació. (Cal fixar-se en el joc de paraules.“Jo sóc” 
és el nom de Déu, “Jahvé” en arameu). 

Les desgràcies i calamitats no són pas el senyal 
de l’arribada del canvi, sinó que manifesten que 
encara estem en un món on la voluntat d’imposar-
se als altres en nom de Déu genera guerres i 
violències que fan patir molts, i sobretot aquells que 
s’hi oposin. I en especial patiran aquells que 
busquin la realització de l’Home com a ésser lliure i 
madur. Aquests seran directament perseguits i 
detinguts, acusats de portar el meu nom (de ser 
“humanitzadors”). 
Però no es perdrà ni un cabell… 

Les paraules de Jesús van dirigides als seus 
deixebles, sentint-t’ho tot el poble (Lluc 20,45). 
Jesús posa de manifest sense reserves el “preu” que 
hauran de pagar els constructors d’Humanitat, i 
afegeix: “però no es perdrà ni un dels vostres 
cabells”. Semblen unes paraules contradictòries 
amb les anteriors: “En mataran alguns de vosaltres, 
i sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu 
nom”. ¿Com pot ser que algú sigui perseguit, odiat i 
mort, i a la vegada que no es perdi ni un dels seus 
cabells?! 

Lluc pensa en les primeres comunitats cristianes 
perseguides, i posa en boca de Jesús unes paraules 
que pressuposen la fe en la dimensió resurrecciosa 
de la mort. Aquestes paraules serien certament 
contradictòries si no anessin precedides de la mort 
de Jesús juntament amb l’experiència de que 
aquesta “mort” conté una nova forma de vida: una 
vida guanyada per sempre (Vida eterna). 

MISSATGE 
El Temple de pedres té una funció pedagògica 

que ens ha de portar a superar-lo, com un mestre 
busca de fer-se innecessari al seu alumne. Les 
“lliçons” dels temples han de portar a entendre que 
l’únic veritable temple on Déu vol ser venerat és 
l’Home en cada ésser humà concret. 

Estem al final de l’any litúrgic; queda només la 
festa de fi de curs que celebrarem diumenge que ve 
amb la Solemnitat de Crist Rei; o millor: la 
Solemnitat de l’Home–Rei o de la Humanitat 
plenament realitzada. Tot el CAMÍ DE JESÚS ens porta 
a entendre la pròpia vida com una invitació a 
participar en l’empresa de Déu: el sorgiment d’una 
HUMANITAT, construïda per vincles d’Amor. Si 
acceptem la invitació, esdevenim co–empresaris 
amb Déu i els primers beneficiats d’aquesta 
Empresa. 

RESPOSTA 
Cap obrer no participa en una Empresa per 

dedicar-se als seus propis projectes sinó per fer una 
feina, potser molt personal i especialitzada, dins 
l’objectiu comú de l’Empresa. Com en una 
Cooperativa. I qui no ajuda, fa nosa. 

Convé anar fent-nos conscients dels OBJECTIUS de 
la nostra Empresa. Fer servir la intel·ligència i la 
generositat perquè la nostra aportació no sigui com 
donar cops de puny a l’aire. Això comporta no 
renunciar a la nostra responsabilitat amb l’excusa 
de suposades obediències a suposats salvadors. La 
col·laboració activa no s’identifica amb l’obediència 
cega. La nostra Empresa tira endavant no pas amb 
líders religiosos sinó amb comunitats vives i 
adultes. Cada comunitat és com un assaig de la 
Comunitat Universal, OBJECTIU FINAL de l’Empresa. I 
és sobretot en aquestes comunitats–assaig, petites i 
concretes, on podem anar descobrint i perfilant 
aquest OBJECTIU FINAL, pregustar la seva bondat i 
corregir-ne els errors, amb la col·laboració de les 
altres comunitats i dels companys escollits per 
confirmar els seus germans (Lluc 22, 32). 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1.En el Cristianisme, els llocs de trobada han 

esdevingut temples; les taules per a l’àpat de 
germanor han esdevingut altars; alguns servidors 
de la comunitat han esdevingut sacerdots; el 
missatge de Jesús ha esdevingut religió;… ¿Quin 
podria ser, en la vostra comunitat, el primer pas 
per retornar a l’Evangeli? 

2.Enteneu la vostra parròquia o comunitat com 
l’empresa del mossèn de torn, del qual els altres 
serien simples col·laboradors? 

3.Encara que no aparegui habitualment a les 
notícies, l’Església porta a terme la seva missió 
essencial de FER HUMANITAT. Com es fa aquesta 
tasca en la vostra comunitat? Com s’acomoda als 
canvis socials? Com hi participeu? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXXIII. CICLE C.  

“TEMPLE”. 

124. Temple. (...alguns parlaven del temple ... No quedarà pedra sobre pedra.) 
Parlant del temple, Jesús diu: tot serà destruït: no quedarà pedra sobre pedra. No és una maledicció. 

Tampoc vol ser una profecia en sentit propi, doncs el temple de Jerusalem ja havia estat destruït quan els 
evangelis sinòptics posen aquestes paraules en boca de Jesús. El que fan els evangelistes és simplement 
utilitzar el fet històric com a llenguatge inapel·lable per dir-nos allò mateix que l’evangelista Joan fa dir a 
Jesús responent a la Samaritana (Joan 4:20) quan aquesta li pregunta a on cal adorar Déu. Jesús li 
respon: Creu-me, dona, arriba l'hora que el lloc on adorareu el Pare no serà ni aquesta muntanya ni 
Jerusalem. ...  Arriba l'hora, més ben dit, és ara, que els autèntics adoradors adoraran el Pare en Esperit i 
en veritat. Aquests són els adoradors que vol el Pare. 

En el camí de la fe tots comencem necessitant alguna classe de  “temples”; però, si avancem, arriba 
l’hora en què ens cal destruir els “nostres” temples. Aquests poden servir-nos de crossa mentre la nostra 
fe és immadura, però convé que la fe no es pari aquí. Som cridats a una fe adulta; som cridats a ser 
adoradors en Esperit i veritat. Què vol dir, això? 

Jesús porta a plenitud allò que havia començat en temples de pedra, amb sacerdots i holocaustos. Ell és 
la plena realització del Projecte-Home. En ell, l’Home esdevé definitivament imatge i semblança de Déu, i 
adorador en Esperit, que és la força creadora de Déu participada per l’Home. 

Jesús, condemnat i crucificat i també elevat, se’ns fa visible el pas des de la deshumanització més 
absoluta a la plena Humanització. L’Home és el nou temple a “construir”. Davant l’home encara 
deshumanitzat, que pateix, que és menyspreat,… la única manera vertadera d’adorar Déu és participar en 
la seva acció humanitzadora. “Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia 
preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu 
beure;... (Mateu 25:34ss). 

Segons el missatge dels Evangelis, Jesús marca el final de la funció dels temples. Els tres evangelis 
sinòptics ho expressen d’una manera molt gràfica: en el moment de la mort de Jesús, la cortina del 
santuari s’esquinçà pel mig (Lluc 23:45). 

El Temple de Jerusalem no era la residència de Déu. Era només el signe d’una presència protectora 
(humanitzadora). Més concretament, era el signe d’una primera aliança de Déu amb un Poble. Per això 
inicialment l’espai més sagrat del Temple, anomenat Santíssim, era on s’hi guardaven l’Arca de l’Aliança 
amb les Taules de la Llei.  

Però el Poble no va ser fidel a l’Aliança, i el Temple va ser destruït, i el Poble va ser deportat a Babilònia. 
La reconstrucció del Temple era un intent de reconstruir el Poble. Però Déu, per boca dels profetes, ja 
havia anunciat una nova Aliança amb una nova Llei. La nova Llei no seria per ser impresa en taules de 
pedra sinó en el cor mateix dels Elegits: tots els Humans (Ezequiel 11:19). El “Poble” de la nova Aliança 
és la Humanitat (Lluc 2:31). 

Aquest procés en la Història de la Humanitat es dóna també en la nostra historia personal. Tots 
comencem necessitant alguna classe de “temples”: valors absoluts que ens serveixen de crossa per 
començar a caminar. Aviat els nostres valors absoluts es converteixen en obstacles per a la maduresa: ser 
humans fent Humanitat. 

Aquest procés il·lumina el moment que estem vivint avui en l’Església. Hereva d’uns temps de fe 
immadura, avui l’Església es troba gestionant grans temples; i amb una profunda crisi.  

Aquesta crisi actual ha de ser interpretada com una crisi de creixement; una invitació a superar una 
Religió basada en temples, ritus, sacerdots i altars.  Els Evangelis ens inviten a passar del temple a la 
casa fraternal; de l’altar a la taula, del sacerdot al germà, del ritus al servei lliure i amorós, de la multitud 
a la comunitat. 

També cal prendre consciència que els (nostres) grans temples van lligats, pels seus orígens i pel seu 
funcionament, a alguna forma de Poder. Per això, en el món actual, els grans temples fàcilment 
esdevenen una provocació.     

“Superar” els grans temples no vol pas dir deixar-los abandonats. Són edificis nobles i carregats 
d’història. Molts tenen un significat entranyable per al poble, ciutat o país on estan ubicats. Cal respectar i 
valorar aquest seu significat afegit. 

Donat que estem en una societat religiosament plural i d’estructura laica, seria raonable pensar en una 
gestió dels grans temples més directament en mans del Poble i no exclusivament al servei d’una 
comunitat concreta, sobretot quan aquesta és incapaç de mantenir-los. De fet, en la majoria de casos, el 
Poble podria ser-ne considerat l’hereu més directe.  

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=53&capitol=1184&select=4
http://www.bci.cat/index.php?llibre=50&capitol=1134&select=25
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1178&select=23
http://www.bci.cat/index.php?llibre=14&capitol=474&select=11
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1157&select=2


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

Bet 
Ja hi tornem, amb la por! És el que em fa més 

ràbia de la religió: la seva mania de fer por. I parlo 
per experiència pròpia. 
Víctor 

Doncs, la meva experiència és diferent. No vull 
dir que no tingui por. Tinc les pors normals; les de 
la majoria. Però no em venen de la religió sinó de la 
vida mateixa. Una altra cosa és que hi hagi 
persones −fins i tot els pares, a vegades− que 
aprofitin i fomentin les pors per fer-se obeir. Però la 
religió, a mi, més aviat m’ha ajudat a relativitzar les 
pors. 
Juli 

Has dit una cosa important: moltes pors venen de 
la vida mateixa. Hi estic d’acord. Ara, com la Bet, 
també penso que la gent que s’ha aprofitat més de 
les pors són els predicadors religiosos. D’acord que 
també hi ha pares o mestres. O els polítics. Avui, 
potser, són els polítics (sobretot de certs partits) qui 
més fomenten la por. Alguns arriben a fer mal 
expressament, perquè la gent tingui més por. És la 
perversió màxima del polític. 
Magda 

Estic força d’acord amb tot això. Però penso que 
el relat que hem llegit no és per fer por. Quan es va 
escriure, ja eren ben reals els mals que Lluc posa 
en boca de Jesús com si fossin una profecia. Però 
no són cap profecia, sinó l’intent d’ajudar unes 
comunitats a entomar els mals que patien donant-
los una perspectiva més ampla. És com si els 
digués: aquests mals que patiu són els dolors de 
part d’un món nou que està naixent. 
Bet 

I per què han d’existir dolors de part?!! Per què 
s’ha de patir per parir? 
Juli 

Jo diria que els dolors de part ajuden a generar 
els nous vincles que s’han d’establir entre el nen i la 
seva mare. Els dolors naturals solen tenir una funció 
biològica important. Però ara, aquest no és el tema. 
Parlàvem de la por. Aquí hi té molta influència la 
manera de ser de cadascú. 
Víctor 

Com més ric més por, perquè tens més coses a 
perdre… 

Magda 
Com més ric,… o com més lligat a les coses que 

t’envolten. El relat d’avui diu: Això que veieu, 
vindran dies que tot serà destruït: no quedarà 
pedra sobre pedra. Explícitament es refereix al 
magnífic temple de Jerusalem, que acabava de ser 
destruït, quan Lluc escrivia tot això. Però aquestes 
paraules van més enl là, i expressen una 
característica de la condició humana. Vivim per 
etapes; quan una acaba, en comença una altra. Lluc 
ho suggereix a través de la reacció dels deixebles: 
Quan serà tot això, i quin senyal ho anunciarà? És 
una pregunta estranya, perquè “això” acabava de 
succeir. Però les paraules de Jesús fan mirar més 
enllà del fet concret que serveix de llenguatge. 
Cada ésser humà, cada civilització, passa per 
l’experiència del “no en quedarà pedra sobre 
pedra“. I la vida continua. 
Víctor 

Jo sempre havia entès que aquestes paraules de 
Jesús es referien a la fi del món… 
Magda 

Cal no confondre els temps finals amb el final dels 
temps. Tots passem per l’experiència dels temps 
finals. Els evangelis parlen dels temps finals per a 
Israel amb la mort resurrecciosa de Jesús. 
Escenifiquen la mort de Jesús com el gran 
espectacle que marca el canvi d’època: temps finals 
d’Israel, que donen lloc a un nou començament 
“el dia primer” després del repòs del dissabte. 
Bet 

D’acord: els temps finals no són el final dels 
temps. Però el relat acaba amb una mentida, 
perquè diu: No es perdrà ni un dels vostres cabells. 
Ni cabells ni res; tot es perd! Potser el món 
continuï, però tu desapareixes del tot; i el mateix 
passa amb les persones que més t’estimes. 
Juli 

Res desapareix… Hi ha el que hi ha; i res de nou 
no es crea, ni res desapareix. Només es transforma. 
Ara: si em parles del JO, o de la consciència del JO, 
no ho sé. Potser només és una il·lusió. O potser 
també es transforma d’alguna manera que no 
coneixem. A l’hospital he vist coses molt estranyes… 
No sempre el dolor enfonsa la gent. A vegades el 
dolor transforma una persona de tal manera que, 
des de fora, resulta inexplicablement positiva. Una 
espècie d’evaporació del JO, lliure i conscient, per 
condensar-se en una altra manera de ser. Quan t’hi 
relaciones, tens la sensació de que aquella persona 
està… no sé: en una altra dimensió. 

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.



PER A TEMPS DIFÍCILS 

Serà una ocasió de donar testimoni. 
Els profunds canvis socioculturals que s'estan produint en els nostres dies i la 

crisi religiosa que sacseja les arrels del cristianisme a occident, ens han d'urgir 
més que mai a buscar en Jesús la llum i la força que necessitem per llegir i viure 
aquests temps de manera lúcida i responsable. 

Crida al realisme. En cap moment augura Jesús als seus seguidors un camí fàcil 
d'èxit i glòria. Al contrari, els dóna a entendre que la seva llarga història estarà 
plena de dificultats i lluites. És contrari a l'esperit de Jesús conrear el 
triomfalisme o alimentar la nostàlgia de grandeses. Aquest camí que a nosaltres 
ens sembla estranyament dur és el més adient a una Església fidel al seu Senyor. 

No a l’ingenuïtat. En moments de crisi, desconcert i confusió no és estrany que 
s'escoltin missatges i revelacions proposant camins nous de salvació. Aquestes 
són les consignes de Jesús. En primer lloc, «no us deixeu enganyar»: no caure en 
l’ingenuïtat de donar crèdit a missatges aliens a l'evangeli, ni fora ni dins de 
l'Església. Per tant, «no aneu darrere d'ells»: No seguir als que ens separen de 
Jesucrist, únic fonament i origen de la nostra fe. 

Centrar-nos en l'essencial. Cada generació cristiana té els seus propis 
problemes, dificultats i recerques. No hem de perdre la calma, sinó assumir la 
nostra pròpia responsabilitat. No se'ns demana res que estigui per sobre de les 
nostres forces. Comptem amb l'ajuda del mateix Jesús: «Jo mateix us donaré 
una eloqüència i una saviesa»… Fins i tot en un ambient hostil de rebuig o 
desafecte, podem practicar l'evangeli i viure amb seny cristian. 

L'hora del testimoniatge. Els temps difícils no han de ser temps per als laments, 
la nostàlgia o el desànim. No és l'hora de la resignació, la passivitat o la dimissió. 
La idea de Jesús és una altra: els temps difícils «seràn una ocasió de donar 
testimoni». És ara precisament quan hem de revifar entre nosaltres la crida a ser 
testimonis humils però convincents de Jesús, del seu missatge i del seu projecte. 

Paciència. Aquesta és l'exhortació de Jesús per moments durs: «Sofrint amb 
constància us guanyareu per sempre la vostra vida». El terme original pot ser 
traduït indistintament com "paciència" o "constància". Entre els cristians parlem 
poc de la paciència, però la necessitem més que mai. És el moment de conrear 
un estil de vida cristiana, pacient i tenaç, que ens ajudi a respondre a noves 
situacions i reptes sense perdre la pau ni la lucidesa. 

José Antonio Pagola






