
LECTURES  
DIUMENGE 25/06/2017 

DURANT L’ANY XII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Jeremies 20,10-13)

Digué Jeremies:  
«Sento com parla la gent,  
em veig amenaçat de tots costats;  
diuen: Vosaltres que teniu amb ell un pacte d’amistat,  
denuncieu-nos-el, perquè el puguem denunciar;  
seguiu-lo de prop: potser es deixarà enganyar;  
llavors podrem apoderar-nos-en i venjar-nos d’ell.  

»Però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible; 
per això els qui em persegueixen cauran,  
no podran apoderar-se de mi,  
quedaran tan confosos del seu fracàs  
que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya.  

»Senyor de l’univers que coneixeu a fons els justos,  
que penetreu tot l’interior dels homes:  
feu-me veure com feu justícia,  
ja que és a vós que jo he confiat la meva causa.  

»Canteu al Senyor, lloeu el Senyor:  
ell salva la vida del pobre  
de les mans dels qui volen fer-li mal.» 

2ª LECTURA (1ª Romans 5,12-15)
Germans:  
Per obra d’un sol home entra el pecat al món,  
i amb el pecat hi entra també la mort,  
que s’estengué a tots els homes,  
donat que tots van pecar.  
Abans que la Llei fos donada, el pecat ja existia en el món,  
encara que, mentre no hi ha llei,  
no consta quina és la pena dels pecats.  
Així i tot, la mort ja imperava  
durant tot el temps que va d’Adam fins a Moisès,  
fins sobre aquells homes  
que no havien transgredit cap precepte,  
com ho havia fet Adam.  

I Adam prefigurava l’home que havia de venir més tard.  

Però el do no té comparació amb la caiguda,  
perquè, si tants han mort per haver fallat aquell tot sol,  

molt més ha abundat la gràcia de Déu  
i el do generós que s’ha estès a tants  
per la gràcia d’un sol home, Jesucrist. 

EVANGELI. (Mateu 10,26-33)
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols:  
«No tingueu por dels homes.  
No hi ha cap secret que tard o d’hora no sigui revelat;  
no hi ha res amagat que tard o d’hora no sigui conegut.  
Allò que us dic en la fosca  
digueu-ho a plena llum,  
allò que us dic a cau d’orella,  
proclameu-ho des dels terrats.  

I no tingueu por dels qui maten només el cos  
però no poden matar l’ànima.  
Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l’infern  
tant l’ànima com el cos.  

No venen dos pardals per pocs diners?  
Doncs ni un d’ells no cau a terra  
si no ho permet el vostre Pare.  
Però a vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells.  
No tingueu por:  
valeu més que tots els ocells plegats.  

A tothom qui em reconegui davant els homes,  
també jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel,  
però a tothom qui em negui davant els homes,  
també jo el negaré davant el Pare del cel.». 



LECTURES  
DIUMENGE 02/06/2017 

DURANT L’ANY XIII. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (2Re 4,8-11.14-16a)

Un dia Eliseu passava per Sunam.  
Hi havia allà una dona benestant  
que l’obligà a quedar-se a menjar a casa seva.  
Des d’aquell dia, cada vegada que Eliseu hi passava,  
s’hi quedava a menjar.  
Llavors ella digué al seu marit:  
«Estic convençuda que l’home de Déu  
que passa sempre per casa nostra és un sant.  
Fem-li una petita habitació d’obra a la terrassa,  
posem-hi un llit, una taula, una cadira i un llum,  
i cada vegada que vingui podrà retirar-se allà.»  

El dia que Eliseu hi anà, es retirà en aquella habitació  
i s’hi quedà a dormir.  

Llavors Eliseu digué a Guihezí, el seu criat:  
–«Què podem fer per aquesta sunamita?»  
Guihezí li respongué:  
–«Mira, no té fills, i el seu marit ja és gran.»  
Eliseu li va dir:  
–«Crida-la.»  
Guihezí la cridà,  
i ella es presentà i es quedà a l’entrada de l’habitació.  
Eliseu li digué:  
–«L’any que ve, per aquest temps, amanyagaràs un fill.» 

2ª LECTURA (Rm 6,3-4.8-11)
Germans,  
tots els qui hem estat batejats en Jesucrist,  
hem estat submergits en la seva mort.  
Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort,  
perquè, tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare,  
va ser ressuscitat d’entre els morts,  
també nosaltres emprenguem una nova vida.  

I si hem mort amb Crist,  
creiem que també viurem amb ell.  
I sabem que Crist, un cop ressuscitat d’entre els morts,  
ja no mor més, la mort ja no té cap poder sobre ell.  
Quan ell morí, morí al pecat una vegada per sempre,  
però ara que viu, viu per a Déu.  
Igualment vosaltres,  
penseu que sou morts pel que fa al pecat,  
però viviu per a Déu en Jesucrist. 

EVANGELI. (Mt 10,37-42)
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols:  
–«Qui estima el pare o la mare més que a mi,  
no és bo per venir amb mi.  
Qui estima els fills o les filles més que a mi,  
no és bo per venir amb mi.  
Qui no pren la seva creu i m’acompanya,  
no és bo per venir amb mi.  

Els qui vulguin guardar la vida en poder seu, la perdran,  
però els qui per causa meva l’hauran perduda,  
la retrobaran.  

Qui us acull a vosaltres, m’acull a mi,  
i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat.  
Qui acull un profeta perquè és profeta,  
tindrà la recompensa dels profetes,  
qui acull un just perquè és just,  
tindrà la recompensa dels justos,  
i tothom qui doni  
un vas d’aigua fresca a un d’aquests petits,  
només perquè és el meu deixeble,  
us ho dic amb tota veritat,  
no quedarà sense recompensa.» 



PROJECTE D’HOMILIA
Optar per la Llibertat en un món com el nostre, és optar per 

alguna classe de martiri. Martiri en el seu doble sentit: ser 
testimonis de la Llibertat, i ser perseguit pels que no poden o 
no volen acceptar-la. 

Ser perseguit fa por. 
Si Jesús diu als seus enviats (apòstols) “no tingueu por”, és 

perquè hi ha motius per tenir-ne. 
Però, posats a tenir por, val més que en tinguem de Qui ens 

pot fer mal de debò. 
Ens amenaça, Jesús? Això sembla. 
És propi de Jesús, amenaçar? Ben cert que no! 
Doncs, què passa? 
Imaginem les fulles d’un arbre: 
o estan enganxades a l’arbre i així viuen elles i col·laboren a 

la vida de l’arbre, 
o es desenganxen de l’arbre perquè no volen participar en la 

seva vida i s’assequen i moren i cauen. 
I a sobre, acollides per la mare-terra, 
es convertiran en adob de l’arbre que han menyspreat! 
Això és l’infern! 
Les fulles depenen totalment de l’arbre per viure; però si una 

fulla es desentén de l’arbre, no és l’arbre qui li fa mal sinó ella 
mateixa separant-se’n. 

En el llenguatge dels evangelis, Jesús personifica l’HOME. 
Cada un de nosaltres es troba davant aquesta disjuntiva: o 

fa Humanitat (“em confessa davant els homes...”) o es troba 
que està desfent Humanitat (“em nega davant els homes...”). 

I a sobre, qui desfà Humanitat es trobarà que Déu convertirà 
en bé per a tota la Humanitat la seva rebel·lia (com va passar-li 
a Judes, que va “vendre l’Home”, però precisament aquesta 
seva acció va servir perquè l’Home arribés a la plenitud: ser 
totalment VIDA DONADA, que és la Vida mateixa de Déu. 
 “Cos“ i “ànima“. 

En els evangelis aquestes paraules no indiquen dues parts de 
l’ésser humà, cada una amb la seva porció de vida: vida 
material del cos, i vida espiritual de l’ànima. Aquesta manera de 
pensar és aliena a la mentalitat jueva. 

Només hi ha una única vida humana que té diferents 
dimensions o nivells. El cos manifesta la dimensió exterior, de 
relacions amb els altres. L’ànima és la dimensió profunda, 
relacionada directament amb les fonts de la Vida. 

Si ho comparéssim amb un arbre podríem dir que les 
branques són els cos, i les arrels amb les seves connexions amb 
les fonts de la Vida serien l’ànima. 

Qualsevol pot trencar les branques, però no mata la vida de 
l’arbre. Des de les arrels l’arbre pot rebrotar. 

És possible que la traducció de les paraules de Jesús que ens 
ofereix el Missal no sigui la més clara. Segurament seria millor 
traduir així: “No tingueu por dels qui maten només el cos, però 
no poden matar la VIDA”. 

La VIDA depèn directament de Déu. Ningú no la pot “matar”, 
només Déu. Però Déu no “mata”, ja que Ell és precisament FONT 
DE VIDA. 

No obstant, cada un de nosaltres pot rebutjar el do de la 
VIDA. 

De caure en aquesta temptació, sí que n’hem de “tenir por”. 
“A qui em negui... jo el negaré”... 

¿És que Jesús és venjatiu? ¿És que l’amor de Jesús depèn de 
la nostra fidelitat a Ell? ¿Vol dir això que, en definitiva, tot 
depèn de nosaltres perquè Déu (o Jesús) es limita a 
correspondre a allò que nosaltres fem? 

En certa manera, sí. No pas perquè la iniciativa amorosa de 
Déu depengui del nostre comportament sinó perquè Déu ha 
volgut que els seus DONS fossin també MÈRITS nostres. 

Si només hi hagués els DONS de Déu, nosaltres seríem bons i 
perfectes, però també seríem uns simples robots. No seríem 
LLIURES, ni podríem ser “a imatge de Déu”, perquè Déu és lliure. 

En la seva saviesa Déu ha trobat la manera de fer 
compatibles la seva GRÀCIA i la nostra LLIBERTAT. Tot el que tenim 
és do de Déu, però Ell ha volgut que fos també mèrit nostre. 

Per això Sant Pau va poder escriure als Romans (com llegíem 
al final de la 2ª Lectura de diumenge passat [2014]): “Gràcies a 
Jesucrist… tenim l’honor de gloriar-nos en Déu” (Romans 5,11). 

El risc d’això és que podem rebutjar els dons de Déu. 
A la 2ª Lectura, Sant Pau continua el raonament que ja ens 

feia diumenge passat (2014), amb un llenguatge difícil per 
nosaltres perquè partim d’esquemes mentals força diferents. 

“Adam” no representa un individu concret sinó la naturalesa 
humana. Una naturalesa que tendeix a no acceptar la VIDA com 
un do sinó a conquerir-nos-la pel nostre compte lluitant contra 

el Donant. Aquest “orgull humà” és descrit en forma de relat 
mitològic, bellíssim i molt intuïtiu: el famós relat d’ADAM I EVA AL 
PARADÍS TERRENAL” (Gènesi 2 i 3). 

“Sereu com déus”, diu la serp a Adam i Eva (Gènesi 3,4). I 
van voler provar què passava, tot i el seriós advertiment: “no 
mengis del fruit de l’arbre del coneixement del bé i del mal, 
perquè el dia que en mengis, tingues per cert que 
moriràs” (Gènesi 2,17). 
La mort. 

No és pas un càstig per la desobediència sinó la 
conseqüència directa de menjar el fruit verinós d’un arbre 
verinós: l’arbre del “coneixement del bé i del mal”. 

Aquí “coneixement del bé i del mal” vol dir la pretensió de 
decidir què està bé i què està malament en la nostra relació 
amb els altres, com si fóssim els seus “déus”. 

L’autodivinització ens porta a arrogar-nos el dret de dominar 
els altres perquè “sabem què és bo i què és dolent”. Això ens 
porta a jutjar i condemnar a qui no pensa com nosaltres. 

La conseqüència més directa de tot això és la MORT. Només 
cal repassar la Història del nostre planeta. L’home autodivinitzat 
ha sembrat la terra de morts, assassinats, tortures, violacions, 
exterminis, guerres santes... 

Sortosament, “si tants han mort per haver fallat aquell 
“Adam”, molt més ha abundat la gràcia de Déu” (o sigui: la 
Vida) (2ª Lectura). 

MISSATGE
“No tingueu por. 
No cau a terra un simple ocell sense el permís del vostre 

Pare. 
Vosaltres valeu molt més que tots els ocells plegats”. 

RESPOSTA
 És cert, aquest MISSATGE? 
Ens el podem creure, quan veiem tantes injustícies i 

desgràcies com pateixen, o patim, persones innocents? 
És possible no tenir por? 
Diumenge passat (2014) l’evangeli ens presentava la llista 

dels 12 apòstols. Eren una colla de porucs. A l’hora de la 
veritat, tots van fugir. Pere, el més cregut, va negar 
rotundament haver conegut mai aquell Home. 

Curiosament, com em feia notar un bon amic, Jesús 
ressuscitat en cap moment els va retreure això. En canvi, sí que 
els va reprendre per la seva manca de fe per creure en la seva 
resurrecció (Marc 16,14). 

La resposta que se’ns demana només pot venir de la nostra 
fe en Déu que ressuscita els morts. Després d’acollir la 
resurrecció, aquells apòstols covards i porucs se’ns presenten 
valents i decidits. Què havia passat? Simplement: havien 
assumit que “Déu està amb nosaltres”. I, “Si tenim Déu amb 
nosaltres, qui tindrem en contra?” (Romans 8,31). 

Certament fan por els que poden “matar el cos”. Però, 
mirant-ho amb serenitat, ens adonem que la nostra vida només 
la podem VIURE REALMENT si la donem. “Qui vulgui salvar la seva 
vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l'Evangeli, la 
salvarà” (Marc 8,35). Com diu bellament R. Tagore: 

Em rebut la vida com un do, 
i la mereixem fent-ne un do. 

I, si vivim donant la vida, tampoc és tan tràgic que algú ens 
la prengui... 

PREGUNTES per al diàleg
1. Al nostre món hi ha molta mort provocada pels homes. ¿Som 

dels que “maten”? Dit d’una altra manera: jutgem i 
condemnem algú? Hem dit alguna vegada: tal persona, per 
mi, és morta? 

2. Quines conseqüències té en la nostra vida de cada dia saber 
que Déu es preocupa tant de nosaltres que “fins els cabells 
del cap ens té comptats”? 

3. Què en penseu de la frase popular: “La por guarda la vinya”? 
Mossèn Pere Torras 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Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XII. CICLE A.  

“POR”. 

158. Por. (...no tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden matar 
l’ànima...). 

La por és un sentiment primari. Tothom l’experimenta d’alguna manera i el coneix bé, encara que sigui 
difícil definir-lo perquè és diferent en cada persona, i cada persona el viu diferentment en les canviants 
situacions de la vida. Per això en totes les llengües, la por té una gran varietat de noms que en destaquen 
matisos variats: temor, espant, terror, paüra, basarda, pànic, paor, esglai, espavent, inseguretat,... 

La por és utilitzada pels poderosos. I, com que la base de la por són les necessitats, el primer que 
intenten els poderosos és fer-se necessaris. L’expressió més burda d’aquest engany la trobem actualment 
en els Estats. Els poderosos dels Estats han organitzat de tal manera la Societat que resulten 
absolutament necessaris: els Estats, amb la teranyina sufocant de les seves lleis. 

També en el camp religiós s’ha caigut en aquest parany. Els poders religiosos han “activat” la por 
religiosa per fer-se necessaris.  

El Cristianisme va ser convertit molt aviat en religió. Però és evident que Jesús de Natzaret va oposar-
se frontalment a tota religió legitimadora de Poder. D’aquí que una de les frases més repetides dels 
Evangelis sigui “No tinguis por” o “No tingueu por”. 

No tingueu por de Déu perquè Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es 
perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu no ha enviat el seu Fill al món perquè el 
món fos condemnat, sinó per salvar-lo per mitjà d'ell (Joan 3:16s). Que Déu ens doni el seu propi Fill 
significa que ens vol ser Pare, no espantaocells. 

És cert que, sovint, la presència de Déu, quan experimentem que s’apropa o entra en la nostra vida, 
causa por i, fins i tot, terror. La seva absoluta grandesa posa en evidència la nostra absoluta petitesa. 
Més encara: davant Déu, la nostra petitesa pren la forma d’una ombra en la seva Llum; d’una indignitat i 
taca en la seva Santedat. Recordem la reacció de Pere davant Jesús: Aparta't de mi, Senyor, que sóc un 
pecador! (Lluc 5:8). 

És per això que, quan Déu ens fa experimentar la seva presència, d’una manera o altra sempre 
comença dient-nos: No tinguis por. 

També és cert que la Bíblia afirma i repeteix que el “temor de Déu” és principi de saviesa (Proverbis 
1:7); però aquest temor no neix pas d’un sentiment d’inseguretat sinó d’un amor reverencial. També els 
enamorats tenen por d’ofendre’s sense voler; tenen por de no estar a l’altura de la bondat i de la 
generositat de l’altre. 

No tingueu por dels homes. L’evangeli d’avui conté una frase sorprenent: No tingueu por dels qui 
maten només el cos, però no poden matar l’ànima.  

Els humans som cent per cent corporals. ¿Com se’ns pot demanar que no tinguem por dels qui poden 
matar-nos el cos? ¿La mort corporal, no és el pitjor que ens pot passar?! 

Aquí Jesús ens invita a fer un pas més en la nostra no-por. És cert que som cent per cent corporals. 
Però la nostra vida no roman sempre subjecta a unes mateixes condicions corporals. El cos ens fa solidaris 
de tots els vivents, i és aquesta solidaritat allò que “aguanta” realment la nostra vida. El nostre cos és el 
suport de la nostra vida individual, però té una funció canviant: ens permet entrar progressivament en la 
dimensió solidària de la nostra vida, fent possible que la nostra vida rebuda esdevingui també vida 
donada. I el suport de la vida donada ja no és el cos individual sinó el cos espiritual (per fer servir 
l’expressió de St. Pau. 1ª Corintis 15:44) que “neix” de la solidaritat viscuda. Per imaginar aquesta 
“corporalitat canviant” ens pot ajudar allò que experimentem en les arts, com per exemple la Música: els 
instruments musicals provoquen vibracions de l’aire; però, si algú escolta i gaudeix d’aquelles vibracions, 
aleshores apareix la música. I aquesta és capaç de transformar les nostres vides. Les vibracions 
desapareixen; la música, no. Queda “in-corporada” en la corporalitat de qui en gaudeix. 

Mossèn Pere Torras 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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XII. 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 

No, no i no! Avui no puc estar d’acord amb tu. A 
pesar de les paraules boniques  (... “el Pare es 
preocupa de vosaltres” ... “no tingueu por”...), al 
final, allò de sempre: cal tenir por. No dels homes, 
però sí de Déu! 

Doncs, no. No m’interessa un Déu que, com tots 
els poderosos, acaba recorrent a la por. 

Perdona, Fid’ho. No ho resisteixo. És més fort que 
jo. És una qüestió de dignitat! 
Fid’ho 

Benvolgut Evy: no saps com m’agrada sentir-te 
parlar així! Tens tota la raó. El que passa és que no 
ets gaire realista.  

Tu parles de dignitat... Què més voldria jo, que 
tots els humans assumissin la seva dignitat! 
T’asseguro que, si fos així, jo no hauria dit mai les 
paraules que tant t’escandalitzen (i que m’agrada 
que t’escandalitzin). És veritat: parlar de por en 
relació a la Font de la Vida és contradictori; excepte 
quan algú prefereix tenir por de la Vida. 
Evy 

Por de la Vida? Quin “vivent” podria tenir “por de 
la vida”? 

Fid’ho 
Ningú no s’ha donat la vida a si mateix. Tothom 

l’ha rebuda. Però, per rebre-la de debò, cal entrar 
en una doble generositat: generositat envers els qui 
ens l’han feta arribar, i generositat per continuar 
donant-la. 

Doncs, bé: quan algú encara no està disposat a 
viure aquestes generositats, pot sentit por i pànic 
de la Vida. 
Evy 

Com a periodista he de reconèixer que això que 
dius m’ajuda a entendre molts comportaments 
inexplicables amb què em trobo cada dia. Por a la 
vida. Potser sí. I potser, a qui té por, només se li 
pot parlar des de la por.  

Però, en tot cas, serà des de la seva por; mai 
generant-li noves pors. 
Fid’ho 

No es tracta de noves pors. El que passa és que 
“tenir por” no queda bé, i, per tant, els qui tenen 
por de la vida van donant diferents formes a la seva 
por dissimular-la a si mateixos i als altres. 
Evy 

Accepto que la por és camaleònica per 
naturalesa. Sempre es vol amagar-la disfressant-la 
de valentia, domini de la situació, crueltat, 
provocant debilitat en els altres,... Repugnant! 

Però torno al que he dit abans: Per què un Déu 
que faci por? 
Fid’ho 

No, Evy. Déu no fa por. Però qui té por a la Vida, 
d’alguna manera intenta legitimar-la presentant-la 
com “por a Déu”. Però no és por a Déu sinó a la 
pròpia debilitat; a aquella debilitat que experimenta 
qui ha decidir fer-se tot sol la “seva vida”. 

Com a fill de l’Home, jo he passat per aquestes 
situacions de “por a Déu” per mostrar a tothom el 
camí per superar-les. Jo he vençut la por. En mi 
queda clar que l’home pot vèncer la por. 

¿Hi ha algú que pugui tenir por d’un crucificat? 
Ben cert que no. Doncs jo et dic també: després de 
mi, cap crucificat no pot tenir por de Déu. 
Evy 

I els no crucificats?... 
Fid’ho 

No t’enganyis, Evy: en aquest nostre món, qui no 
està amb els crucificats està amb els qui 
crucifiquen. Ells ho fan per amagar la seva por. Però 
també ells són invitats a superar-la. 

Mossèn Pere Torras 



LES NOSTRES PORS 

Quan el nostre cor no està habitat per un amor fort o una fe ferma, fàcilment queda la 
nostra vida a mercè de les nostres pors. De vegades és la por a perdre prestigi, 
seguretat, comoditat o benestar el que ens atura en prendre les decisions. No ens 
atrevim a arriscar la nostra posició social, els nostres diners o la nostra petita felicitat. 

Altres vegades ens paralitza la por de no ser acollits. Ens fa por la possibilitat de 
quedar-nos sols, sense l'amistat o l'amor de les persones. Haver de enfrontar-nos a la 
vida diària sense la companyia propera de ningú. 

Sovint vivim preocupats només de quedar bé. Ens fa por fer el ridícul, confessar les 
nostres veritables conviccions, donar testimoni de la nostra fe. Temem les crítiques, els 
comentaris i el rebuig dels altres. No volem ser classificats. Altres vegades ens envaeix 
la por al futur. No veiem clar el nostre futur. No tenim seguretat en res. Potser no 
confiem en ningú. Ens fa por enfrontar-nos al demà. 

Sempre ha estat temptador per als creients buscar a la religió un refugi segur que ens 
alliberi de les nostres pors, incerteses i temors. Però seria un error veure en la fe 
l'agafador fàcil dels pusil·lànimes, els covards i espantadissos. 

La fe confiada en Déu, quan és ben entesa, no condueix el creient a eludir la seva 
pròpia responsabilitat davant els problemes. No el porta a fugir dels conflictes per 
tancar-se còmodament en l'aïllament. Al contrari, és la fe en Déu la que omple el seu 
cor de força per viure amb més generositat i de manera més arriscada. És la confiança 
viva en el Pare la que l'ajuda a superar covardies i pors per defensar amb més audàcia i 
llibertat el Regne de Déu i la seva justícia. 

La fe no crea homes covards, sinó persones resoltes i audaces. No tanca als creients 
en si mateixos, sinó que els obre més a la vida problemàtica i conflictiva de cada dia. No 
els envolta a la mandra i la comoditat, sinó que els anima per al compromís. 

Quan un creient escolta de veritat en el seu cor les paraules de Jesús: «No tingueu 
por», no se sent convidat a eludir els seus compromisos, sinó encoratjat per la força de 
Déu per enfrontar-s'hi. 

José Antonio Pagola






