
LECTURES  
DIUMENGE 23/07/2017 

DURANT L’ANY XVI. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (Saviesa 12,13.16-19)

Fora de vós, que vetlleu sobre tothom, 
no hi ha cap Déu a qui hàgiu de convèncer 
que la vostra sentència és justa. 
La vostra força és font de justícia, 
i el mateix domini que teniu sobre tothom 
fa que tracteu amb tota consideració. 
  
Demostreu només  la vostra força 
si algú no creu que ho podeu tot, 
o bé quan humilieu aquells que, 
sabent que sou fort, es mostren arrogants. 
  
Vós, que disposeu de la força, 
sou moderat en les sentències 
i ens governeu amb tota consideració. 
El poder, si volguéssiu, sempre el teniu a mà. 
  
Obrant així, heu ensenyat al vostre poble 
que els justos han de ser humans amb tothom, 
i heu omplert d’esperança els vostres fills, 
en veure que doneu l’ocasió de penedir-se 
dels pecats. 

2ª LECTURA (Romans 8,26-27)
Germans, 
és l’Esperit mateix el qui, 
per ajudar la nostra feblesa, 
intercedeix amb gemecs que no es poden expressar. 
Perquè nosaltres no sabem què hem de demanar, 
per pregar com cal, 
però és ell, l’Esperit, qui es posa en lloc nostre. 
I, ni que els seus gemecs no es puguin expressar, 
el qui penetra l’interior dels cors 
sap prou bé quin és el deler de l’Esperit: 
ell intercedeix a favor del poble sant, 
com Déu ho vol. 

EVANGELI. (Mateu 13,24-43)
(En blau allò que correspon a la versió llarga) 
  
En aquell temps, 
Jesús proposà a la gent aquesta altra paràbola: 
“Amb el Regne del cel passa com amb un home 
que havia sembrat bona llavor al seu camp, 
però a la nit, mentre tothom dormia, 
vingué el seu enemic, 
sembrà jull enmig del blat, i se n’anà. 
Quan el sembrat hagué crescut i s’espigà, 
aparegué també el jull. 
Els mossos anaren a trobar l’amo i li digueren: 
¿No era bona, la llavor que vau sembrar al vostre camp? 
¿Com és, doncs, que hi ha jull? 
Ell els respongué: 
Això ho ha fet algú que em vol mal. 

Els mossos li digueren: 
¿Voleu que anem a collir-lo? 
Ell els diu: no ho feu pas: 
si collíeu el jull, potser arrencaríeu també el blat. 
Deixeu que creixin junts fins a l’hora de la sega, 
i llavors diré als segadors: 
colliu primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo; 
després colliu el blat i porteu-lo al meu graner”. 

Els proposà encara una altra paràbola: 
“Amb el Regne del cel passa com amb un gra de mostassa 
que un home va sembrar al seu camp: 
és la més petita de totes les llavors, 
però, a mesura que creix, 
es fa més gran que totes les hortalisses 
i arriba a ser com un arbre, 
tant que els ocells hi vam 
per ajocar-se a les seves branques”. 
  
Els digué també una altra paràbola: 
“Amb el Regne del cel passa com amb el llevat 
que una dona amaga dintre la pasta 
de mig sac de farina, 
i espera, fins que tota ha fermentat”. 
  
Tot això Jesús ho digué a la gent en paràboles, 
i no els deia res sense paràboles. 
així es complia allò que havia anunciat el profeta: 
“Els meus llavis parlaran en paràboles; 
exposaré coses que han estat se secretes 
des de la creació del món”. 
  
Llavors, deixà la gent i se n’anà a casa. 
Els deixebles anaren a demanar-li que els expliqués 
la paràbola del jull sembrat en el camp. 
Ell els digué: 
“El que sembra la bona llavor és el Fill de l’home. 
El camp és el món. 
La bona llavor són els del Regne. 
El jull són els del Maligne. 
l’enemic que els ha sembrat és el diable. 
La sega és la fi del món; 
i els segadors són els àngels. 
  
Així com cullen el jull i el cremen, 
passarà igual a la fi del món: 
el Fill de l’home enviarà els seus àngels, 
recolliran del seu Regne tots els escandalosos 
i els qui obren el mal, 
i els llençaran al forn encès: 
allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. 
Llavors, els justos en el Regne del seu Pare 
resplendiran com el sol. 
  
Qui tingui orelles, que ho senti”. 



LECTURES  
DIUMENGE 30/07/2017 

DURANT L’ANY XVI. CICLE A. 
1ª LECTURA.  (1Reis 3,5.7-12)

En aquells dies, 
el Senyor s’aparegué a Salomó, 
en un somni durant la nit, 
en el santuari de Gabaon, 
i li digué: 
“Digue’m que vols que et doni”. 
Salomó li respongué: 
Senyor, Déu meu, vós m’heu fet rei a mi, 
servent vostre, 
perquè ocupés el tron de David, el meu pare; 
però sóc encara un jove que no sé conduir la gent, 
i em trobo enmig del poble que vós heu elegit, 
un poble que ningú no és capaç de comptar, 
de tan nombrós com és. 
Feu al vostre servent la gràcia de saber escoltar, 
perquè pugui fer justícia al vostre poble 
i destriar el bé del mal. 
Sense això, 
¿qui seria capaç de governar 
aquest poble vostre tan considerable? 
  
Al Senyor li agradà que Salomó 
li hagués demanat això, i li digué: 
“Ja que no demanes molts anys de vida, 
ni riquesa, 
ni la vida dels teus enemics, 
sinó discerniment per saber escoltar 
i fer justícia, 
jo et donaré això que demanes: 
et faré tan prudent i sagaç que, 
ni abans de tu ni després, 
ningú no se’t podrà comparar”. 

2ª LECTURA (Romans 8,28-30)
Germans, 
nosaltres sabem que Déu ho disposa tot 
en bé dels qui l’estimen, 
dels qui ell ha cridat per decisió seva. 
Perquè ell, 
que els coneixia d’abans que existissin, 
els destinà a ser imatges vives del seu Fill, 
que ha estat així el primer d’una multitud de germans. 
Ell, que els havia destinat, 
els crida, els fa justos i els glorifica. 

EVANGELI. (Mateu 13,44-52)
(En blau allò que correspon a la versió llarga) 
  
En aquell temps, Jesús digué a la gent: 
“Amb el Regne del cel passa 
com amb un tresor amagat en un camp. 
L’home que el troba, el deixa amagat i, 
content de la troballa, 
se’n va a vendre tot el que té 
i compra aquell camp. 
  
També passa amb el Regne del cel 
com amb un comerciant que buscava perles fines. 
El dia que en trobà una de molt preu, 
anà a vendre tot el que tenia 
i la comprà. 

Els proposà encara una altra paràbola: 
També passa amb el Regne del cel 
com amb aquelles grans xarxes que, 
tirades a l’aigua, 
arrepleguen de tot. 
Quan són plenes, les treuen a la platja, 
s’asseuen i recullen en coves tot allò que és bo, 
i llencen allò que és dolent. 
Igualment passarà a la fi del món: 
sortiran els àngels, 
destriaran els dolents d’entre els justos 
i els llençaran al forn encès: 
allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. 
  
¿Ho heu entès tot això? 
Li responen: sí que ho hem entès. 
Ell els digué: Mireu, doncs: 
els mestres de la Llei que es fan deixebles del Regne del cel 
són com aquells caps de casa que treuen del seu cofre 
joies modernes i antigues. 



PROJECTE D’HOMILIA
Com diumenge passat, també la litúrgia d’aquest diumenge 

ens presenta una versió curta i una de llarga de l’evangeli. 
També com diumenge passat, només la versió llarga ens 

presenta el relat complet i ens permet copsar el seu missatge 
més directe. 

En la versió llarga de l’evangeli d’avui s’hi poden distingir 
tres parts. També en aquesta ocasió, la tercera part és com 
una repetició de la primera: així s’aconsegueix destacar allò 
que queda al centre del relat. 

 Al centre de la part central hi trobem una paràbola molt 
curta i sorprenent. Resulta sorprenent que Jesús compari el 
Regne del cel amb el llevat que una dona “amaga” dintre una 
quantitat considerable de farina. 

En la valoració religioso-popular d’Israel el llevat és 
considerat un agent de corrupció. ¿Vol dir-nos, doncs, Jesús, 
amb aquesta paràbola que ocupa el centre del relat, que el 
Regne de Déu corromp el nostre món? Evidentment, no. 

Entendre bé aquesta paràbola seria difícil si no es trobés 
“envoltada” per una altra paràbola que ens prepara per 
entendre-la com cal. 

La primera i la tercera parts del relat ens presenten la 
paràbola del jull. Diumenge passat llegíem la paràbola del 
sembrador en la qual els oients eren el terreny, bo o no tant 
bo, que rebia la bona llavor. En el relat d’avui el “terreny 
sembrat” és el món sencer. I no hi ha estat sembrada només 
llavor bona sinó que algú (l’enemic) hi ha sembrat també 
llavor dolenta (el jull). 

Així és el nostre món: amb molta llavor bona, i també amb 
llavor dolenta. 

Què fer? 
El propietari del camp rebutja de ple la proposta dels 

mossos que proposen “arrencar” el jull. El propietari els 
respon que de cap manera, perquè si collíeu el jull, potser 
arrencaríeu també el blat. 

Abans de la collita final ningú no pot separar el jull del blat. 
En realitat, ningú no pot arrencar l’un sense arrencar també 
l’altre, perquè les seves arrels estan imbricades. 

Ara entenem la intenció, i fins i tot la ironia, de la paràbola 
del l levat. ¿La força del l levat és “corruptora” o 
“transformadora”? Hi ha coses que quan “fermenten” es fan 
malbé; però n’hi ha d’altres que es fan millors. Per al culte, el 
pa havia de ser àzim (sense llevat). En canvi, per menjar-lo, la 
dona hi posa llevat, i espera que tota la massa fermenti. 

Immediatament abans de la paràbola del llevat hi ha la 
paràbola del gra de mostassa. També és sorprenent; també té 
la seva ironia. 

D’acord amb les profecies, s’esperava el restabliment del 
“Poble de Déu” per obra del Messies, considerant-lo com un 
“rebrot de Cedre del Líban” (Ezequiel, 17,23). Els cedres del 
Líban eren famosos per la seva grandària, força i solemnitat. 

En canvi Jesús no compara el Regne de Déu amb un “cedre” 
sinó amb la “mostassa”, un arbust que surt de la més petita 
de totes les llavors i es fa més gros que les hortalisses, però 
sense arribar a ser un arbre. Als horts hi feia més nosa que 
servei perquè no dóna fruits ni rendeix el cent per u com el 
blat. En realitat: serveix o destorba? 

Serveix… Serveix perquè puguin ajocar-s’hi els petits 
ocellets que es mouen entre els horts! 

Així és el Regne de Déu. Qui ho diria! 
Els mateixos deixebles senten (sentim) la necessitat de que 

Jesús ho aclareixi una mica i li demanen una explicació. 

MISSATGE
El Regne de Déu no s’imposa; s’ofereix. Els seus 

“ciutadans” convivim amb qui podria semblar que són 
“ciutadans del Maligne”; però… ves a saber! 

Potser, allò que sembla jull, és una altra classe de blat… 
Potser allò que sembla corrupció és transformació que 

millora… 
Potser aquells que semblen inútils serveixen per acollir els 

ocells del cel… 
“No els deia res sense paràboles…”. Perquè les paràboles 

ens ajuden a “anar entenent”, sense arribar mai a creure’ns 
prou savis com per arrencar ningú del camp en què tots 
creixem tan bé com sabem. 

RESPOSTA
La resposta sembla clara: bons són els dogmes, però res 

tan contrari a l’evangeli com el dogmatisme. 
Al camp del món hi ha llavor bona i llavor dolenta (i al camp 

de cada un de nosaltres, també). 
Destriar el bé del mal; assenyalar qui destrueix l’església i 

qui la fa avançar; determinar qui són sembrats pel maligne i 
qui són sembrats pel Fill de l’home… no és cosa nostra: està 
reservat als àngels de Déu, a la fi del món. 

Recordo, de quan era estudiant, que un eminent professor, 
José Mª Díez Alegria, ens digué una vegada: Karl Marx ha 
estat l’últim “gran pare de l’església”. 

Marx figura com un dels enemics més radicals de l’Església i 
de la Religió. Cent anys després, ningú que conegui l’evolució 
renovadora que ha tingut l’Església des de la segona meitat 
del s.XX, pot ignorar que, en bona part, ha estat possible 
gràcies als “enemics més grans que ha tingut”, com Marx, 
Freud, Nietzsche, i tants i tants d’altres… 

Ens cal refrenar la nostra tendència a “arrencar” el mal. 
Permeteu-me dir-ho amb uns versos valents d’un científic-
poeta actual, David Jou, en el seu poema Déu parla dels 
àngels: 

No es pot deixar tot en mans dels àngels: 
ells voldrien intervenir a cada instant, 
corregir contínuament, 
interposar-se entre el pit i la bala, 
evitar l’accident, 
eliminar la malaltia, 
imposar la veritat…: 
Cal creure molt en l’home per poder aturar els àngels. 
  
Ells prou que m’ho demanen: 
es revolten en veure la maldat, 
es migren als capçals dels llits dels hospitals, 
clamen en el camp de batalla, 
s’encenen per cada nen que mor, 
s’indignen amb els núvols que no ragen 
sobre els camps assedegats… 
Cal creure molt en l’home per poder aturar els àngels: 
no tenen prou paciència per consentir l’error, 
no tenen prou sang freda per sofrir la llibertat, 
no són prou forts per morir amb prou esperança, 
no comprenen un Messies mort en creu; 
m’exhorten a mostrar-me amb majestat irrefutable 
sense veure com seria irresistible 
aquest excés de fulgurant realitat 
per a uns ulls que no han passat 
per l’aigua fresca de la mort. 
I em costa contenir-los; 
de vegades jo mateix els enviaria a posar ordre: 
m’ho demanen els seus aürts anhelants, 
el seu panteix impacient, 
els seus precs desesperats i freturosos; 
m’ho demanen els humans 
en els renecs i en les pregàries, 
però m’esglaia 
el seu món d’autòmats infal·libles, 
de joguines reverents, 
de mecanismes impecables, 
d’amors obligatoris. 
  
Oh, sí: cal creure molt en l’home 
(més del que ells creuen en mi) 
per poder aturar els àngels. 
Potser m’he equivocat. 
  

PREGUNTES per al diàleg
1. Si, segons demostra la Història, els enemics han fet tant de 

bé a l’Església, com en serà de gran el bé que podem fer-li 
els amics! ¿Com a grup o comunitat, quin bé, us sembla, 
podríeu fer a l’Església actual? 

2. Us ha passat alguna vegada que una cosa que us pensàveu 
que era “jull” va resultar ser “blat”, o al revés? Comenteu-
ho. 

3. L’Església que somnieu per al futur, s’assembla més als 
Cedres del Líban o a la Mostassa del horts? O us agradaria 
combinar les dues coses? 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=14&capitol=480&select=17


Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XVI. CICLE A.  

“JULL”. 

162. Jull. (Com és, doncs, que hi ha jull?). 
El jull és una planta com tantes altres, i enriqueix la flora del nostre Planeta. El seu “problema” ve quan 

algú la utilitza per a fer mal. 
La paràbola explicada per Jesús no significa que el jull (o zitzània, o cugula) sigui una mala herba. Allò 

que és dolent és l’acció humana que, sembrant jull en un camp de blat, fa inservible el blat si abans no es 
destria del jull. Sembrar jull en un camp de blat és per fer mal. 

Els treballadors del camp donen per suposat que la llavor que havien sembrat era bona. I es pregunten: 
D’on ha vingut el jull? 

La resposta la dóna el propietari del camp: Això ho ha fet algú que em vol mal. Aquesta és la traducció 
que ens ofereix el Missal. L’original grec és més suggerent fent servir l’expressió: Això ho ha fet l’enemic 
home (Echthros anthropos).  

L’expressió “l’enemic home” és sorprenent si es té en compte que, segons l’explicació posterior de la 
paràbola, el camp és el món. Un món en què el Fill de l’home (és a dir: la Humanitat) hi sembra una bona 
llavor que produeix “fills del Regne”; però l’enemic home hi sembra una llavor que produeix, literalment, 
“fills del Maligne”. 

És molt convenient no entendre malament l’expressió “fills del Maligne”. Seria un gravíssim error 
imaginar el Maligne com una realitat exterior a la Humanitat, productora de Mal. La traducció del Missal, 
escrivint Maligne amb majúscula inicial, potser ho suggereixi; però de cap manera s’ha d’entendre així. La 
Bíblia exclou tota idea de dualisme per a explicar el Mal. 

El Dualisme és l’intent d’explicar la presència del Mal en el món imaginant l’existència de dues 
causalitats:  

- Una causalitat bona (Déu) per a les coses bones, i 
- Una causalitat dolenta (Maligne, Satanàs, Diable, Matèria...) per a les dolentes. 
Segons la Bíblia, ja des del primer capítol, tot ha estat creat per Déu. I tot és molt bo. (Gènesi 1:31). 
L’expressió “fills del Maligne” significa simplement “mals fills”, per oposició als “bons fills” o “fills del 

Regne”. 
En un llenguatge més directe, i entenent que el Regne significa la Humanitat que entre tots anem 

construint, podríem dir simplement: la bona llavor són els humans que fan la Humanitat, i el jull són els 
humans que desfan la Humanitat (per imposar la seva). 

No existeix el Mal com una entitat exterior a l’Home. Fer o desfer Humanitat és una resposta que neix 
exclusivament de la llibertat humana, i es converteix en el criteri de bé i mal. El mal apareix quan algú 
interpreta i aplica aquest criteri només des de si mateix. 

La Història de la Humanitat, en aquest sentit, és molt tràgica. Els més perversos Dictadors normalment 
s’han imposat amb l’excusa de “fer Humanitat”. Però s’ha tractat sempre de la “seva” Humanitat. Per 
imposar la “seva” Humanitat no han dubtar de cometre les més grans destroces humanes. 

La Humanitat (el Regne) ha de ser obra de tots els humans. No està “pre-dissenyada”. Si us deien: 
“És al desert”, no hi aneu; i si us deien: “És en un lloc amagat”, no us ho cregueu. Perquè, igual com el 
llampec surt de llevant i es veu fins a ponent, així serà la vinguda del Fill de l’home. On hi ha carronya, 
s’hi apleguen els voltors (Mateu 24:26). La Humanitat es va realitzant a partir de la resposta generosa i 
activa de cada un dels humans; des de cada lloc i en cada temps. No es pot dissenyar ni imposar des del 
Poder, ni és fruit de savis i entesos. L’anem construint entre tots, des de la germanor viscuda, i impulsats 
per l’esperit de servei mutu. Jesús és l’Home mostra com a camí, no pas com a pre-realització. Cada 
humà està invitat a anar completant la Humanitat a través del servei mutu fraternal, el qual ens porta 
també a descobrir la Paternitat de Déu, inici i font de Tot (Colossencs 1:24). 

Mossèn Pere Torras 

http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=2&select=1
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Entrevistes amb Fid’ho 
DURANT L’ANY XVI. 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 

He trobat interessants aquestes paràboles 
d’avui, sobretot la paràbola del blat i del jull, 
que afronta l’etern problema de la presència 
del mal en el món. Però t’he de confessar que 
no m’agrada la resposta que hi dónes. La trobo 
molt simplista i massa maniquea. Si ho he 
entès bé, per a tu, al món hi ha homes dolents 
simplement perquè el diable els hi ha sembrat. 
Em sembla una explicació massa fàcil. 

Fid’ho 
M’agrada que rebutgis aquest simplisme que 

tu veus en la paràbola. De fet, la finalitat 
d’aquesta paràbola és superar el simplisme de 
molts deixebles meus. 

Tothom qui col·labora a fer humanitat 
s’adona de seguida que hi ha “enemics” que es 
dediquen a desfer humanitat. I és aquí on neix 
el perill del simplisme: pensar que qui no ens 
sembla blat, només pot ser jull; pensar que qui 
no fa humanitat com nosaltres, és que desfà 
humanitat. 

Aquest simplisme és el que vol superar la 
paràbola. Per això s’hi afirma que, abans de la 
sega, ningú és capaç de diferenciar amb 
seguretat el blat del jull. Ningú no pot jutjar 
d’una manera definitiva qui fa bé i qui fa mal. 

Això no es podrà saber fins a la sega (la fi del 
món), i el judici no correspon a cap humà 
particular sinó “als àngels” (o a mi mateix, com 
a fill de l’home). 

Evy 
Però, en l’explicació de la paràbola, tu dius 

clarament que els que són jull han estat 
sembrats pel diable! 

Fid’ho 
El diable no és cap realitat externa a l’home. 

“Diable” significa enemic o acusador. Cada 
ésser humà experimenta la temptació d’acusar 
als qui no actuen com ell; té la temptació de 
considerar “enemics” aquells que s’oposen a la 
seva manera de fer. 

Evy 
Qui o què és el diable? 

Fid’ho 
Som lliures. Quan ens és oferta la vida, 

podem acollir-la. Però també podem refusar-la: 
per orgull, per mandra, per egoisme, per por,… 
El diable és aquesta capacitat que té cada 
ésser humà d’enganyar-se a si mateix per 
“justificar” davant els altres el seu refús a la 
vida. Per això jutgem, acusem o condemnem 
els altres. El diable és aquell vell i equivocat 
mecanisme de defensa consistent en projectar i 
condemnar en els altres els defectes o pecats 
que nosaltres tenim. 

Evy 
El diable està en tots els humans? 

Fid’ho 
Hi és com a temptació. Jo també el vaig 

experimentar. Representa el contrapunt a la 
llibertat. Quant més lliure es fa una persona, 
més alliberada del diable. Quant més cedeix a 
les seves temptacions, més posseïda i esclava 
n’esdevé. 

Evy 
No som tots igualment lliures? 

Fid’ho 
La llibertat és una conquesta personal. 

Exercint-la, creix; abandonant-la, es pot perdre 
quasi del tot. Però, amb l’ajut d’altres persones 
lliures, sempre és possible reiniciar la 
recuperació. 

Mossèn Pere Torras 



IMPORTÀNCIA D’ALLÒ PETIT 

Al cristianisme li ha fet molt de mal al llarg dels segles el triomfalisme, la set de poder 
i l'afany d’imposar-se als seus adversaris. Encara hi ha cristians que enyoren una 
Església poderosa que ompli els temples, conquereixi els carrers i imposi la seva religió 
a la societat sencera. 

Hem de tornar a llegir dues petites paràboles en què Jesús deixa clar que la tasca dels 
seus seguidors no és construir una religió poderosa, sinó posar-se al servei del projecte 
humanitzador del Pare (el regne de Déu), sembrant petites "llavors" d'Evangeli i 
introduint-se en la societat com a petit "ferment" de vida humana. 

La primera paràbola parla d'un gra de mostassa que se sembra a l'horta. Què té 
d'especial aquesta llavor? Que és la més petita de totes, però, quan creix, es converteix 
en un arbust més gran que les hortalisses. El projecte del Pare té uns començaments 
molt humils, però la seva força transformadora no la podem ara ni imaginar. 

L'activitat de Jesús a Galilea sembrant gestos de bondat i de justícia no és gens 
grandiosa ni espectacular: ni a Roma ni en el Temple de Jerusalem són conscients del 
que està succeint. El treball que realitzem avui els seus seguidors és insignificant: els 
centres de poder l’ignoren. 

Fins i tot, els mateixos cristians podem pensar que és inútil treballar per a un món 
millor: l'ésser humà torna una i altra vegada a cometre els mateixos horrors de sempre. 
No som capaços de captar el lent creixement del Regne de Déu. 

La segona paràbola parla d'una dona que introdueix una mica de llevat en una massa 
gran de farina. Sense que ningú sàpiga com, el llevat va treballant silenciosament la 
massa fins fermentar-la del tot. 

Així succeeix amb el projecte humanitzador de Déu. Una vegada que és introduït en el 
món, va transformant calladament l’història humana. Déu no actua imposant-se des de 
fora. Humanitza el món atraient les consciències dels seus fills cap a una vida més 
digna, justa i fraterna. 

Hem de confiar en Jesús. El regne de Déu sempre és una cosa humil i petita en els 
seus començaments, però Déu està ja treballant entre nosaltres promovent la 
solidaritat, el desig de veritat i de justícia, l'anhel d'un món més feliç. Hem de 
col·laborar amb ell seguint Jesús. 

Una Església menys poderosa, més desproveïda de privilegis, més pobre i més 
propera als pobres, sempre serà una Església més lliure per sembrar llavors d'Evangeli, i 
més humil per viure enmig de la gent com a ferment d'una vida més digna i fraterna. 

José Antonio Pagola






