
LECTURES  
DIUMENGE 11/12/2016 
ADVENT III. CICLE A. 

1ª LECTURA (Isaïes 35,1-6a.10) 
La terra eixuta i el desert estan de festa, 
d’alegria l’estepa floreix. 
La seva florida s’esbadella com l’iris, 
s’engalana i crida de goig. 
Li han estat donades la glòria del Líban, 
les gales del Carmel i de Saron. 
Són ells els qui veuran la glòria del Senyor, 
la majestat del nostre Déu. 
Enrobustiu les mans que es deixen caure, 
afermeu els genolls que no s’aguanten. 
Digueu als cors alarmats: 
Sigueu valents, no tingueu por! 
Aquí teniu el vostre Déu que ve per fer justícia; 
la paga de Déu és aquí, 
és ell mateix qui us ve a salvar. 
Llavors es desclouran els ulls dels cecs 
i les orelles dels sords s’obriran; 
llavors el coix saltarà com un cérvol 
i la llengua del mut cridarà de goig. 

Tornaran els qui el Senyor ha rescatat, 
entraran a Sió cridant de goig 
i una alegria eterna coronarà els seus caps. 
Hi haurà festes i alegria, 
i fugiran les penes i els gemecs. 

2ª LECTURA (Jaume 5,7-10) 
Tingueu paciència, germans, 
fins que vingui el Senyor. 
Mireu com el pagès espera els fruits preciosos de la terra, 
prenent paciència 
fins que les pluges primerenques i tardanes 
l’hauran assaonada. 
Igualment vosaltres tingueu paciència, 
refermeu els vostres cors, 
que la vinguda del Senyor és a prop. 
Germans, no us queixeu els uns dels altres, 
perquè no hàgiu de ser judicats; 
penseu que el jutge ja és a les portes. 
Voleu, germans, 
un exemple de paciència en els mals tractes? 
Preneu el que us donen els profetes 
que van parlar en nom del Senyor. 

EVANGELI (Mateu 11,2-11) 
En aquell temps, 
Joan, que era a la presó, 
va sentir dir el que feia Crist, 
i va enviar els seus deixebles per preguntar-li: 
«Sou vós el qui ha de venir 
o n’hem d’esperar un altre?» 
Jesús els va respondre: 
«Aneu a anunciar a Joan el que veieu 
i el que heu sentit dir: 
els cecs hi veuen, els invàlids caminen, 
els leprosos queden purs, els sords hi senten, 
els morts ressusciten, 
els desvalguts senten l’anunci de la bona nova, 
i feliç aquell que no quedarà decebut de mi.» 
  
Mentre ells se n’anaven, 
Jesús es posà a parlar a la gent de Joan: 
«Què heu sortit a veure al desert? 
Una canya sacsejada pel vent? 
Doncs, què hi heu sortit a veure? 
Un home vestit delicadament? 
Els qui porten vestits delicats viuen als palaus dels reis. 
Doncs, què hi heu sortit a veure? 
Un profeta? 
Sí, ho puc ben dir, i més que profeta: 
és aquell de qui diu l’Escriptura: 
“Jo envio davant teu el meu missatger, 
perquè et prepari el camí.” 
Us ho dic amb tota veritat: 
Entre tots els qui les mares han portat al món 
no n’hi ha hagut cap de més gran que Joan Baptista; 
tanmateix el més petit al Regne del cel 
és més gran que ell.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 18/12/2016 

ADVENT IV. CICLE A. 
1ª LECTURA (Isaïes 7,10-14) 

En aquells dies, el Senyor digué a Acaz: 
«Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, 
tan avall com vulguis, 
a les profunditats del país dels morts, 
o tan amunt com vulguis, dalt al cel.» 
Acaz respongué: «No en vull demanar cap; 
no vull temptar el Senyor.» 
Llavors digué Isaïes: 
«Escolteu, doncs, casa de David: 
No en teniu prou de fer-vos pesats als homes 
que fins us feu pesats al meu Déu? 
Per això el Senyor mateix us donarà un senyal: 
La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel.» 

2ª LECTURA (Romans 1,1-7) 
Pau, servent de Jesucrist, 
cridat a ser apòstol, 
destinat a anunciar la bona nova de Déu, 
que ell ja havia promès pels seus profetes 
en les escriptures santes. 
Aquesta bona nova es refereix 
al seu Fill Jesucrist, Senyor nostre, 
el qual, pel seu llinatge humà, nasqué de David, 
però per l’esperit que santifica 
va ser constituït Fill poderós de Déu 
des que va ressuscitar d’entre els morts. 
Per ell he rebut el do de ser apòstol, 
missioner del seu nom a gent de tots els pobles, 
perquè siguin obedients a la fe. 
Entre aquests hi sou vosaltres, que Jesucrist ha cridat. 
Als cristians de Roma, estimats de Déu, 
cridats a ser-li consagrats, 
us desitjo la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre, 
i de Jesucrist, el Senyor. 

EVANGELI (Mateu 1,18-24) 
Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: 
Maria, la seva mare, promesa amb Josep, 
abans de viure junts es trobà que esperava un fill 
per obra de l’Esperit Sant. 
Josep, el seu espòs, que era un home bo, 
no volent fer-ho saber públicament, 
es proposava de desfer en secret l’acord matrimonial. 
Mentre ell hi pensava, 
se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: 
«Josep, fill de David, 
no tinguis por de prendre a casa teva Maria com a 
esposa. 
És cert que ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant; 
ha de tenir un fill 
i li has de posar el nom de Jesús, 
perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.» 
Tot això va succeir perquè es complís 
el que el Senyor havia anunciat pel profeta: 
«La verge tindrà un fill, 
i li posaran Emmanuel», que vol dir Déu-és-amb-nosaltres. 
Josep es despertà i, 
complint el que l’àngel del Senyor li havia manat, 
la prengué a casa com a esposa. 
  



PROJECTE D’HOMILIA
Sou vós el qui ha de venir? 

Diumenge passat vèiem el contrast que Mateu 
posa entre Jesús i Joan, tot indicant també la 
continuïtat entre ells. 

Avui veiem aquest contrast en els dubtes que el 
comportament de Jesús genera en Joan. 

Mateu fa notar que Joan “era a la presó”. Aquesta 
expressió té un doble significat (com tan sovint en 
els Evangelis): un significat superficial, visible, que 
serveix de llenguatge per indicar un altre significat 
molt més profund: Joan era “presoner” d’una 
manera primària d’entendre el Messies. Joan l’havia 
anunciat com qui ja té posada la destral a l’arrel de 
tot arbre que no dóna bons fruits; i també com 
aquell que batejarà amb foc,… Però Jesús no es 
comportava així sinó, en certa manera, al revés: els 
cecs i veuen; els invàlids caminen… Era acceptada 
la idea de que els mals corporals eren conseqüència 
d’un cor no recte, que Déu havia abandonat o volia 
corregir, castigant-lo. En canvi Jesús és amic de 
publicans i pecadors (Mateu 9,10; 11,19). 
Aneu a anunciar a Joan… 

Joan és el Precursor. Ell marca l’últim estadi 
abans d’un canvi que serà qualitatiu: passar de la 
idea de Déu–Llei que jutja i condemna, a Déu–Pare 
que ja pot fer de pare. Passa com en la relació 
pares–fill en una família. Els pares són els mateixos 
quan el fill té dos anys i quan en fa divuit, però la 
relació entre ells canvia qualitativament gràcies al 
creixement del fill. Aquest creixement és fruit tant 
de la força vital que els pares han posat en el fill, 
com de l’actitud activament receptora d’aquest. I 
encara que a vegades hi hagi una certa “lluita”,  és 
per ajudar al fill a arribar a la seva plenitud que els 
pares l’eduquen i el corregeixen mentre és menor 
d’edat. 

En la Història de la Humanitat (i en la història de 
cada un de nosaltres) passa una cosa semblant. 
Jesús, fill de l’Home, fill de la Humanitat, marca 
l’inici del canvi. Abans de Jesús, estem en la minoria 
d’edat. Amb Jesús comença la majoria d’edat. El 
canvi és qualitatiu: del Déu–Llei al Déu–Pare. 

El Déu–Llei i el Déu–Pare són el mateix; allò que 
ha canviat és la nostra vida, que ha passat de 
infantil a adulta. 
Els cecs hi veuen… 

La Llei dictamina i jutja, però no transforma. No 
era aquesta la missió real del Messies, encara que 
molts s’ho pensessin, inclòs Joan en un primer 
moment. Jesús no és la manifestació del “judici de 
Déu” sinó de “l’amor creatiu de Déu”. La ceguesa, la 
sordesa… fins i tot la mort no són un càstig de Déu 
sinó la mostra de que encara no hem arribat a la 
Llum, la Paraula… la Vida. Per arribar-hi hem de ser 
capaços de entendre Déu com a PARE, amb tot el 
que això comporta, i que aprenem en el FILL. I feliç 
aquell que no quedarà decebut de mi. És el perill en 
què podríem caure si divinitzem la Llei. El 
comportament de Jesús resultaria decebedor, ja que 
confondríem l’amor amb la debilitat, i la “debilitat” 
amb impotència. (“El que va salvar-ne d’altres, no 
es pot salvar a si mateix!” (Mateu 27:42)) 

No hi ha hagut ningú més gran,… tanmateix… 
Joan representa tot el que dóna de si la capacitat 

generadora de la mare–Humanitat o de la mare–
Terra. Però no és la plenitud. 

Aquest “home terrenal” porta en les seves 
entranyes la capacitat d’un nou naixement, però ell 
sol no es pot “fer néixer”.  El diàleg que Lluc posa 
entre l’Àngel i Maria ho expressa molt bé (Serà 
l’Evangeli de diumenge que ve. Lluc 1,26ss). Maria, 
conscient de la seva limitació, diu: jo no conec 
l’home que em pugui fer mare d’un fill que sigui 
anomenat també fill de l’Altíssim. Però l’Àngel li 
respon que no està pas sola per acomplir aquesta 
missió. Pot comptar amb l’Esperit Sant. L’home 
madur és “fill de l’Home” i “fill de Déu”. 

Joan i Jesús es troben. Joan representa l’esgraó 
més alt de la minoria d’edat; Jesús és el primogènit 
de la plenitud humana. Per això, per gran que sigui 
Joan, el més petit al Regne del cel és més gran que 
ell. El pas de la minoria a la majoria d’edat és un 
canvi qualitatiu. 

MISSATGE 
Cada un de nosaltres és invitat a passar 

(“pasqua”) de Joan a Jesús; del Déu–Llei al Déu–
Pare; de l’obediència passiva per inferioritat a la 
obediència activa per sintonia lliure amb l’obra de 
Déu. 

RESPOSTA 
Feliç aquell que no quedarà decebut de mi. 

Tots comencem en Joan, i som invitats a ser de 
Jesús. En les comunitats cristianes hi ha Joan i hi ha 
Jesús. I la missió principal i pròpia d’aquestes 
comunitats és fer el pas de Joan a Jesús, i ajudar 
tothom a fer-lo també. 

En aquest sentit, les comunitats cristianes 
haurien de ser semblants a una escola: acollir 
infants i capacitar-los per esdevenir adults. 

“L’èxit” d’una comunitat cristiana no consisteix en 
ser molts sinó en possibilitar l’adultesa dels qui la 
formen. 

Des d’aquest punt de vista cal afirmar amb força 
que una comunitat cristiana ha de ser exactament 
el contrari d’una secta que procura fidelitzar els 
seus membres. Per això, el fet que avui dia hi hagi 
tantes persones que se’n surten de l’Església no 
deixa de tenir un aspecte positiu: vol dir que les 
comunitats cristianes no han anul·lat en els fidels la 
seva capacitat d’entrar o sortir. 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1.“Ets tu o n’hem d’esperar un altre?”. Aquesta 

pregunta, avui, molta gent la fa a la nostra 
Església. Podem donar, com a Església, la 
mateixa resposta de Jesús? 

2.Heu notat en vosaltres el canvi qualitatiu de 
passar de la minoria d’edat a l’edat adulta en la 
vostra fe? Dit d’una altra manera: Esteu ancorats 
en una fe o religió infantil? 

3.Si us considereu més o menys adults en la fe, 
assumiu que l’Església estigui formada també per 
germans encara infantils? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

ADVENT III. CICLE A.  

“PROFETA”. 

128. Profeta. (Un profeta? Sí, ho puc ben dir, i més que profeta.). 
Els Evangelis de Mateu i Lluc posen en boca de Jesús unes paraules molt significatives en relació a Joan 

Baptista: “Què heu sortit a veure al desert?... Un profeta? Sí, ho puc ben dir, i més que profeta...”.  
La creença de ser “un profeta i més que un profeta”, a Israel, s’aplicava a Moisès (Nombres 12:1ss. 

També Deuteronomi 34:10). Jesús, parlant així de Joan, fa una gran inclusió que comprèn tot el 
Profetisme, des de Moisès fins a Joan Baptista. D’aquesta manera tots els profetes d’Israel, globalment, 
són declarats precursors del Messies.  

Arribat el Messies, el profetisme del Poble Elegit conclou amb èxit la seva missió precursora. Amb Joan, 
que assenyala directament la presència del Messies, finalitza l’etapa preparatòria de la Humanització.  

Amb Jesús, nascut d’Israel, però també nascut de l’Esperit Sant (Mateu 1:18) (com Adam, l’home 
inicial. Gènesi 2:7) la Humanitat entra en l’etapa de la maduresa. Per això Jesús, després de proclamar 
que Joan és el més gran de tots els que les mares han portat al món, acaba dient: “tanmateix el més petit 
al Regne del cel és més gran que ell”. 

Més enllà d’aquest significat “fort”, la paraula profeta té també altres significats més o menys 
relacionats entre si. 

En l’àmbit cristià seria bo d’excloure dos significats que sovint es donen a la paraula profeta: vident (del 
futur) i mèdium dels oracles. 

-Un profeta no és un vident del futur. El futur no existeix. No pot ser vist per ningú. El que sí passa és 
que hi ha persones que veuen tan clarament el present que també intueixin quin futur s’hi està generant. 
El professor que diu a un alumne poc aplicat que suspendrà el Curs, no fa de profeta.  

La fe pot donar un coneixement tan clar del present que algú intueixi el futur, sigui d’una persona, d’un 
Poble o de la Humanitat. 

-Un profeta tampoc no és un mèdium que transmet “paraules” de la divinitat, tot i que sovint es pretén 
que sigui així. 

En realitat, el vertader profeta no sap que és profeta. Serà el Poble qui, sovint després de la mort, 
s’adona que les paraules que havia dit una determinada persona, els seus gestos, les seves accions,... 
havien estat profètiques. És el Poble qui fa els profetes a partir de les situacions viscudes. Pensem en un 
cas concret: a El Salvador (i a tota l’Amèrica Llatina) Mons. Òscar Romero és tingut per un autèntic 
profeta. Però ell mateix no es considerava profeta. Han estat les circumstàncies que va viure i la manera 
admirable com hi va respondre que han fet que el Poble el constituís profeta, sobretot després del seu 
assassinat. A partir d’aquí, la biografia que se’n faci incorporarà aquesta nova dimensió. 

Que sigui el Poble qui fa els profetes, això no disminueix en res la seva importància i el seu significat. Al 
revés: és l’expressió d’aquell antic i savi proverbi: “La veu del Poble és veu de Déu”. 

Però, compte! Aquest proverbi ha de ser entès en el seu sentit més original. En un món com aquest 
nostre, tan marcat pel Poder, la paraula Poble significa exclusivament els Pobres i Oprimits de la Terra. 

Aquesta manera d’entendre el “Poble” està molt lluny de com s’entén en les Democràcies actuals. La 
gran i gravíssima equivocació dels sistemes polítics anomenats democràtics és que barregen dues coses 
contradictòries: Poble i Poder. Per això resulta tan veraç la famosa definició de W. Churchill: La 
Democràcia és el pitjor sistema de govern, a excepció dels que han existit anteriorment («Democracy is 
the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time»). 

Precisament el Poble “convertit” en Poder sol ser la denúncia més sovintejada dels profetes de tots els 
temps i de totes les religions. Per això la majoria d’ells van acabar, acaben (i acabaran) a la presó o 
assassinats pel Poder que (diu) actua en “nom del Poble”. 

No solament el Poble fa els profetes. Els evangelis ens adverteixen moltes vegades que ens cal estar 
atents. Al moment menys pensat algú pot esdevenir profeta per a nosaltres: un predicador, un pobre que 
truca la porta, un boig que crida pel carrer, un nen que somriu, un vell que plora,... En qualsevol moment, 
de la persona menys pensada ens pot venir aquella paraula, aquell gest, aquella mirada, aquell prec, 
aquell retret, aquella reacció,... que ens il·lumini el projecte humanitzador de Déu, i ens indiqui el camí 
que ens cal seguir.  

Mossèn Pere Torras 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http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=3&select=2


Entrevistes amb Fid’ho
ADVENT III. 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 

¿Si els Evangelis van ser escrits per parlar de tu, 
com és que tots comencen parlant primer d’aquest 
Joan Baptista? ¿Quina relació hi ha entre vosaltres 
dos? ¿És veritat que sou parents? 
Fid’ho 

Tots els humans som parents, perquè participem 
d’una mateixa Vida. Però la vida no és viu tota de 
cop, sinó per etapes. En els Evangelis, Joan 
representa el darrer temps d’una etapa, i jo el 
primer de la nova etapa. Aquesta proximitat, 
l’evangeli de Lluc l’expressa dient que les nostres 
mares eren parentes. 
Evy 

En canvi, en el Quart Evangeli, el mateix Joan diu 
que a tu no et coneixia de res! (Joan 1,31.33) 
Fid’ho 

Una etapa de la Vida pot seguir a una altra, i, no 
obstant, comportar experiències completament 
diferents. És el que vol indicar el Quart Evangeli. 
Evy 

Això vol dir que entre l’etapa de Joan i la teva hi 
ha un canvi qualitatiu. Passaria com amb l’aigua: 
fins a 99 graus és totalment líquida; però quan 
arriba a 100 graus pren forma de vapor. ¿Passaria 
una cosa així entre Joan Baptista i tu? 
Fid’ho 

Ho has expressat molt bé. 

Evy 
Però jo no veig que en la vida humana hi hagi 

hagut cap canvi qualitatiu… 
Fid’ho 

Pot donar-se i pot no donar-se. Depèn de la 
llibertat de cadascú. En els humans, el procés de la 
vida pot anar més enllà de l’evolució biològica, i 
obrir-se a la Llibertat i a la Generositat. Per a ser 
generós no n’hi prou amb l’evolució; cal decidir-ho. 
Cal acceptar i voler que la nostra vida es vagi fent 
resposta a la presència dels altres. Decidir ser 
generós comporta també decidir ser lliure, amb una 
llibertat creixent. És allò que fan els taxistes: quan 
entren en situació de servei, encenen aquell llum 
que diu: LLIURE. 

Joan representa la vida humana fins arribar a la 
capacitat de decidir. Jo, el Fill de l’Home, 
represento el fet d’una decisió generosa. Aquesta 
és la gran diferència entre Joan i jo. 

Tothom pot créixer fins a ser com Joan. Per ser 
com jo, cal una empenta més: que l’Esperit ens faci 
sentir la bellesa de la generositat plena. 
Evy 

¿Una empenta de l’Esperit? ¿Què vols dir? 
Fid’ho 

Ho saps perfectament, Evy!  Quan et vas 
enamorar, eres tu qui s’enamorava. ¿Però, hi va 
tenir alguna cosa a veure, la teva dona? 
Evy 

Evidentment! De fet, la primera vegada que la 
vaig veure ja em vaig sentir captivat per ella. 
Fid’ho 

“Captivat” per ella? Et va privar de la teva 
llibertat? 
Evy 

No! Al contrari: va activar la meva llibertat. No he 
fet mai res tan lliurement com casar-me amb ella. 
Fid’ho 

Ho veus, Evy? El teu enamorament, tot i ser una 
acció totalment teva, responia a una presència que 
t’hi impulsava. Una cosa semblant passa amb 
l’Esperit. L’Esperit ens fa desitjable, amable, digna 
de ser acollida la presència dels altres. 

Mossèn Pere Torras 



CURAR FERIDES 

L'actuació de Jesús va deixar desconcertat al Baptista. Ell esperava un Messies 
que extirparía del món el pecat imposant el judici rigorós de Déu, no un Messies 
dedicat a curar ferides i alleujar sofriments. Des de la presó envia un missatge a 
Jesús: "Sou vós el qui ha de venir o n’hem d’esperar un altre?". 

Jesús li respon amb la seva vida de profeta curador: "Aneu a anunciar a Joan el 
que veieu i el que heu sentit dir: els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els 
leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els desvalguts 
senten l’anunci de la bona nova". Aquest és el veritable Messies: el que ve a 
alleujar el sofriment, guarir la vida i obrir un horitzó d'esperança als desvalguts. 

Jesús se sent enviat per un Pare misericordiós que vol per a tots un món més 
digne i joiós. Per això, es lliura a curar ferides, curar malalties i alliberar la vida. I 
per això demana a tots: "Sigueu compassius com el vostre Pare del Cel". 

Jesús no se sent enviat per un jutge rigorós per jutjar els pecadors i condemnar 
el món. Per això, no atemoreix a ningú amb gestos justiciers, sinó que ofereix als 
pecadors i prostitutes seva amistat i el seu perdó. I per això demana a tots: "No 
jutgeu i no sereu jutjats". 

Jesús no cura mai de manera arbitrària o per pur sensacionalisme. Cura mogut 
per la compassió, buscant restaurar la vida d'aquestes gents malaltes, abatudes i 
trencades. Són les primeres que han d'experimentar que Déu és amic d'una vida 
digna i sana. 

Jesús no va insistir mai en el caràcter prodigiós de les seves curacions ni pensar 
en elles com a recepta fàcil per suprimir el sofriment al món. Va presentar la seva 
activitat curadora com a signe per mostrar als seus seguidors en quina direcció 
hem d'actuar per obrir camins a aquest projecte humanitzador del Pare que ell 
anomenava "regne de Déu". 

El Papa Francesc afirma que "curar ferides" és una tasca urgent: "Veig amb 
claredat que el que l'Església necessita avui és una capacitat de guarir ferides i 
donar calor i proximitat als cors… Això és el primer: curar ferides, curar ferides”. 
Parla després de "fer-nos càrrec de les persones, acompanyant-les com el bon 
samarità que renta, neteja i consola". Parla també de "caminar amb les persones 
en la nit, saber dialogar i fins i tot baixar a la seva nit i foscor sense perdre'ns”. 

En confiar la seva missió als deixebles, Jesús no els imagina com doctors, 
jerarques, liturgistes o teòlegs, sinó com a guaridors. La seva tasca serà doble: 
anunciar que el regne Déu és a prop i curar malalts. 

José Antonio Pagola






