
LECTURES  
DIUMENGE 19/06/2016 

DURANT L’ANY XII. CICLE C. 

1ª LECTURA (Zacaries 12,10-11) 
Això diu el Senyor: 
«Abocaré sobre el llinatge de David 
i sobre els habitants de Jerusalem 
un esperit d’afecte i de benvolença. 
Llavors miraran aquell que han traspassat: 
faran per ell un dol, 
com el que es fa per la mort d’un fill únic, 
ploraran amargament per ell, 
com es plora la mort del primer fill. 
Aquell dia hi haurà a Jerusalem un dol tan gran 
com el d’Hadad-Remmon a la plana de Maguedó. 
Aquell dia, un doll d’aigua abundant rentarà 
els pecats i les immundícies de la casa de David 
i dels habitants de Jerusalem.» 

2ª LECTURA (Gàlates 3,26-29) 
Germans, 
tots vosaltres, perquè heu cregut, 
sou fills de Déu en Jesucrist. 
Tots els qui heu estat batejats per unir-vos a Crist 
us heu revestit de Crist. 
Ja no compta ser jueu o grec, esclau o lliure, home o dona. 
Tots sou una sola cosa en Jesucrist. 
I si vosaltres sou de Crist, 
sou descendència d’Abraham, hereus de les promeses. 

EVANGELI (Lluc 9,18-24) 
Una vegada que Jesús es trobava pregant en un lloc apartat, 
se li acostaren els deixebles, i els preguntà: 
«Qui diu la gent que sóc, jo?» 
Ells li respongueren: 
«Uns diuen que sou Joan Baptista, 
altres que sou Elies, 
altres que ha ressuscitat un dels profetes antics.» 
Llavors els preguntà: 
«I vosaltres, qui dieu que sóc?» 
Pere li respongué: «El Messies, l’Ungit de Déu.» 
Però ell els prohibí severament que diguessin això a ningú, 
i els deia: 
«El Fill de l’home ha de patir molt: 
els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei 
l’han de rebutjar, ha de ser mort, 
i ressuscitarà el tercer dia.» 
I deia a tothom: 
«Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, 
que prengui cada dia la seva creu i m’acompanyi. 
Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, 
però el qui la perdi per mi, la salvarà.» 
  



LECTURES  
DIUMENGE 26/06/2016 

DURANT L’ANY XIII. CICLE C. 

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

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

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

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

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

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



PROJECTE D’HOMILIA
Problemes de llenguatge…

Els problemes de llenguatge són importants. Ho veiem a 
l’evangeli d’avui. “Qui sóc, jo?”, pregunta Jesús als deixebles. 
En nom de tots, Pere respon: “El Messies, l’Ungit de Déu”. 

Jesús no nega que la resposta sigui correcta; no obstant 
“els prohibí severament que diguessin això a ningú”. És que 
la paraula “messies” tenia un significat contradictori en boca 
de Pere i en el pensament de Jesús. Amb l’expressió “el 
Messies” es designava un futur personatge important, que 
vindria en compliment d’una promesa de Déu. Sobre aquest 
personatge cadascú hi projectava la solució de tots els 
problemes: els propis i els del Poble. I donat que el poble es 
trobava en una situació d’opressió, del futur Messies se 
n’esperava que, amb poder propi o amb el poder de Déu, 
canviés la situació d’Israel amb una victòria total i definitiva 
sobre tots els seus opressors. I donat que l’opressió que 
patien era violenta, potser caldria una violència major per 
vèncer-la. 

Però Jesús no vol que els deixebles s’enganyin ni enganyin 
ningú. Ell sap perfectament que la violència no es treu ni es 
venç amb més violència. El camí de Jesús serà un altre: 
vèncer la violència deixant-la esclatar. “Les bombes que han 
esclatat són bombes vençudes”. 

Aquest camí és viable perquè, de fet, la vida humana no 
depèn de la violència sinó de Déu. A Jesús (a l’Home), els 
violents el mataran, però al tercer dia ressuscitarà; i ja no 
podrà ser subjecte de cap nova violència. La violència no té 
l’última paraula. 

Però, a més de ser un camí equivocat, la violència és 
execrable en si mateixa. Per això queda totalment exclosa 
per a qui vulgui seguir Jesús. “Si algú vol venir amb mi, que 
es negui ell mateix, que prengui cada dia la seva creu i 
m’acompanyi”. 

Com ha confessat Pere, Jesús és realment el Messies. Com 
a Messies, ell obre camí, però assenyala tres condicions a qui 
vulgui seguir-lo: 

– que es negui ell mateix, 
– que prengui cada dia la seva creu, i 
– que l’acompanyi. 
Pot semblar que aquestes condicions, excepte la segona, 

són les que tots s’esperaven. Qualsevol líder demana als seus 
seguidors que es neguin a si mateixos a fi d’identificar-se 
amb ell, el líder; i que deixin el propi camí per seguir el camí 
que marca el líder. I, si un líder ha de vèncer un poder 
establert, també demanarà als seus seguidors que prenguin 
cada dia la seva espasa i estiguin a punt per la lluita. 

Però el Messies–Jesús canvia totalment el significat 
d’aquestes condicions. 

…que es negui ell mateix… 
Cal no entendre aquestes paraules com se solen entendre 

en el seguiment que exigeixen els líders populars, cabdills 
militars o caps religiosos. Jesús no és ni un líder, ni un 
cabdill, ni un cap religiós. Jesús és el crucificat–ressuscitat. 

Negar-se un mateix no vol dir renunciar a ser un mateix 
per convertir-se en seguidor d’un altre. Això seria alienació. 
Cadascú és responsable de la seva vida encara que hagi fet 
vot d’obediència o hagi jurat fidelitat al rei… La crueltat d’un 
soldat no deixa de ser seva encara que actuï complint 
ordres… 

En l’Evangeli “negar-se un mateix” significa no posar la 
pròpia vida com a norma i valor suprems per a un mateix i 
per als altres. Significa renunciar a convertir-nos en (petits) 
“déus”, àrbitres del bé i del mal. Considerar-se “àrbitre del bé 
i del mal” està a l’origen de tota maldat humana, com tan 
plàsticament es narra al tercer capítol del Gènesi (Gènesi 
3,4-7). 

Negar-se un mateix no és un acte d’humilitat ni de 
subjecció a un altre, sinó el reconeixement de que la pròpia 
vida no és un bé absolut tancat en si mateix sinó un do 
compartit que es desenvolupa compartint-lo. 

…que prengui la seva creu… 
En la segona condició, destaca la substitució de l’espasa 

per la creu, a pesar de que, temps a venir, infinites vegades 

els deixebles de Jesús ajuntaran creu i espasa. Ja a 
Getsemaní, els deixebles, d’acord amb la seva manera 
equivocada d’entendre el Messies, van prendre l’espasa (Lluc 
22,49). Jesús, una vegada més, els va haver de corregir. 
Enfront de les espases, Jesús pren la seva creu. L’espasa vol 
dir “vida que s’imposa”; la creu vol dir “vida que és dóna”. 

Prendre la creu no és una opció pel sofriment sinó per la 
generositat. El sofriment pot arribar com a conseqüència de 
la violència rebuda, però no és ni ha de ser una cosa buscada 
per si mateixa. 

Prendre la pròpia creu vol dir acceptar les conseqüències 
d’estar sempre a favor dels humans, fins i tot quan això 
comporti persecucions. 

…i m’acompanyi… 
“Acompanyar Jesús” no és acompanyar un líder sinó 

acompanyar l’Home. Es tracta d’un acompanyament que 
exclou tant la pròpia alienació com l’alienació de qui és 
acompanyat. 

Hi ha acompanyaments que anul·len l’altre; hi ha serveis 
que ofeguen; hi ha amors que paralitzen. El bon 
acompanyament comporta no privar-se ni privar l’altre de ser 
el protagonista de la pròpia vida, sense descuidar que la vida 
sempre és compartida. 

Qui vulgui salvar la seva vida… 
“Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà; però el qui la 

perdi per mi, la salvarà”. 
Hi ha dues maneres d’entendre la pròpia vida: 

a) Com una cosa que cal mantenir, sigui com sigui. Això ens 
situa en rivalitat amb les altres vides que també es volen 
mantenir. La rivalitat engendra lluita, i la lluita acaba 
establint vencedors i vençuts. Per un temps, fins que es 
pot reprendre la lluita. 

b) Com un do que hem rebut, i que podem gaudir en la 
mesura que el compartim. Això porta al servei mutu; el 
servei mutu porta a la comunió amb els altres; la comunió 
amb els altres ens empelta amb la vida mateixa de  Déu. 
Perdre la vida per Jesús significa gastar-la en la 
construcció d’una Humanitat lliure i feliç, en la qual també 
cadascú hi troba el seu lloc (es salva). 

MISSATGE 
El missatge de l’evangeli d’avui és un avís: tot i sentir-nos 

molt pròxims a Jesús, podem fer-nos d’ell una idea totalment 
equivocada, com va passar als Dotze. És equivocada tota 
idea que no inclogui les tres condicions indicades per Jesús. 

RESPOSTA 
 “Apuntar-nos” a entendre la nostra pròpia vida com un do 

rebut, que fem nostre i salvem compartint-lo en forma de 
servei mutu. 

PREGUNTES per al diàleg 
1. Avui, sovint, els mitjans de comunicació converteixen en 

espectacle moltes mostres de prepotència, sobretot del 
camp de la política i dels esports de competició. 
¿Descobriu formes d’espectacle–prepotència també en les 
nostres comunitats? 

2. Algunes vegades “prendre la pròpia creu” s’ha entès com 
una invitació a buscar el sofriment. Penseu que el 
sofriment té alguna classe valor per si mateix? 

3. A la 2ª Lectura hi ha una frase sorprenent: “Ja no compta 
ser jueu o grec, esclau o lliure, home o dona. Tots sou una 
sola cosa en Jesucrist”. Com creieu que s’hauria 
d’entendre? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XII. CICLE C.  

“MESSIES”. 

102. Messies. (Pere li respongué: «El Messies, l’Ungit de Déu.») 
La paraula “messies” és d’origen hebreu i significa “ungit”. (Veure també Messies, al Glossari). 
Els Evangelis, escrits en grec, tradueixen messies per crist, amb el mateix significat. 
En la Bíblia, la unció amb oli perfumat servia per indicar que una persona era destinada per a una 

missió o servei al Poble. Habitualment s’ungien els reis i els summes sacerdots. Així doncs, diferents 
persones eren ungides (messies o crists). 

Però, principalment després de l’Exili, es distingia entre “els messies” (ungits, designats) i “El Messies”. 
El Messies era un personatge de futur en el qual havia estat posada tota l’esperança d’Israel com a Poble. 

Els Evangelis, unànimement, apliquen la figura del Messies esperat a Jesús de Natzaret (d’una manera 
semblant a com també prendran la festa jueva de la Pasqua per posar marc i significat a la seva obra).  

En els Evangelis, ja des del principi, Jesús és El Messies que havia de venir. L’evangeli de Marc expressa 
aquesta idea en el mateix títol del seu llibre: Evangeli de Jesús el Messies, fill de Déu. Per això són 
“evangeli”, és a dir, “bona notícia”. 

¿Com és, doncs, que Jesús prohibeix severament als deixebles que diguin que ell és El Messies? 
La resposta sembla clara: la idea que els deixebles i l’altra gent tenien del futur Messies era del tot 

oposada a l’obra de Jesús. És cert: en ell es compleixen les esperances d’Israel, però la manera de 
realitzar aquestes esperances estava a les antípodes de com ho entenien els deixebles. Calia, doncs, 
corregir aquesta idea, i la equivocada esperança que hi havien posat. 

Més encara. Els Evangelis parlen de Jesús personificant en ell tota l’experiència humana. Jesús s’hi 
anomena a si mateix l’Home (el “fill de l’Home”, en expressió hebrea). Només pot ser anomenat “El 
Messies” projectant-lo a tota la Humanitat. I això és el que no feien ni entenien els seus primers deixebles 
i la resta del Poble. 

I és que es tracta d’un canvi radical. 
El Messies per antonomàsia és la Humanitat. És a dir: L’ungit de Déu és l’Home, creat des del principi 

per esdevenir a imatge i semblança de Déu (Gènesi 1:27). 
L’Home es va realitzant a través dels temps. En Jesús de Natzaret hi tenim una primera “visualització 

completa” (“Primogènit”). Ell fa visible el fill estimat, en qui el Pare s’ha complagut, com es fa palès en el 
seu Baptisme (Lluc 3:22), concretant allò que ja s’havia indicat al moment de la Creació: Déu veié que tot 
el que havia fet era molt bo (Gènesi 1:31). 

Però els evangelistes són tremendament realistes, i saben que les coses, en la pràctica, no són tan 
boniques. 

La realitat és que no tots els humans accepten ser a imatge i semblança de Déu. N’hi ha que, abusant 
de la llibertat rebuda, decideixen convertir-se en “déus” en si mateixos, i en oposició als altres. Humans 
autodivinitzats, que generen relacions de domini i de servitud deshumanitzadores. 

La pregunta de Jesús als deixebles “Qui dieu que sóc, jo?” se la fa i se la respon, d’una manera o altra, 
cada ésser humà quan pren consciència de la seva relació amb els altres. Si s’autoproclama “déu” per 
sobre dels altres, o per sobre d’algú altre, erra el camí. 

L’únic camí és ser imatge de Déu dedicant la pròpia vida als altres i, en comunió amb tots, col·laborar 
fraternalment a la gran aventura de la Humanització iniciada per Déu. 

Qui diuen la gent que sóc, Jo? Jesús mateix dóna la resposta per ell i per cada un dels humans: Jo sóc 
home, ungit per Déu per a fer Humanitat. I, formant Humanitat, ser, viure i gaudir de la Vida-Comunió.   

Mossèn Pere Torras 

http://glossari-parlem.blogspot.com.es/2015/11/el-messies.html
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=2&select=1
http://www.bci.cat/index.php?llibre=52&capitol=1158&select=3
http://www.bci.cat/index.php?llibre=1&capitol=2&select=1


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

Bet 
“Qui és Jesús?”. És una pregunta que jo també 

em vaig fer durant un temps, abans d’engegar-ho 
tot a rodar perquè vaig veure que tot plegat era un 
gran muntatge. De respostes te’n donen moltes… 
Massa! 
Víctor 

Jo penso que, parlant de qui és Jesús, cal tenir en 
compte només la resposta que donen els evangelis. 
Però precisament aquí està, avui, el meu problema: 
Pere dóna l’única resposta correcta, i en canvi Jesús 
li prohibeix severament de dir-ho a ningú! Per què? 
La gent esperava el Messies, i Jesús l’era. Per què 
no es pot dir?!  Com podia, després, demanar que 
creguessin en ell!… 
Juli 

A mi, de petit, mai no em van parlar d’aquest 
senyor. I, la veritat: sempre que n’he sentit a parlar 
després, he pensat que era una sort que no me’n 
diguessin res, perquè veig que cadascú el fa servir 
pel que li interessa. Ei! Si és que va existir aquest 
tal Jesús, jo no tinc res en contra d’ell! Els qui no 
m’interessen són els qui sempre en parlen. En la 
majoria dels casos dubto que sàpiguen què es 
diuen. Una cosa diferent és aquesta tertúlia. Aquí, 
el diàleg a partir d’aquests textos, siguin de qui 
siguin, m’ajuda a pensar sobre la realitat, encara 
que no necessito “ficar-hi” ningú més. 
Magda 

Jo m’he trobat força com tu, Juli. De petita vaig 
créixer en un clima sense cap forma de religió. Va 
ser a l’escola, ja una mica gran, i per casualitat, que 
em vaig trobar amb els relats evangèlics, i vaig 
descobrir tot un món nou. D’entrada, aquest món 
nou, per mi, no té res a veure amb la religió. La 
meva relació, molt indirecta, amb la religió va 
començar quan et vaig conèixer tu, Víctor. 

Anant a la pregunta de avui sobre qui és Jesús, 
trobo que els evangelis donen una resposta que no 
és ni precisa ni ben definida. El cas més extrem és 
l’evangeli de Joan, que ens presenta un Jesús 
diferent per a cada persona que es troba amb ell. 
Pel als deixebles, és el mestre; per als cecs és la 
llum; per als afamats és aliment; per als assedegats 
és aigua; per als difunts és resurrecció; per als 
desorientats és camí;…  Depèn de qui té davant que 
sigui una cosa o una altra. I és precisament això el 
que realment em captiva. 
Juli 

Però això passa amb  tothom! Tots som diferents 
segons la persona que tenim davant. Jo, posem per 
cas, sóc metge per als malats; per la Bet sóc el seu 
marit; per les nenes sóc el seu pare; al Partit sóc un 
dels seus;… I per a la gran majoria sóc un perfecte 
desconegut! 
Magda 

Sí; sí! Totalment d’acord. En el fons, l’ésser humà 
és “resposta” als altres. Tant és així que, en els 
evangelis, i sobretot en l’evangeli de Joan, Jesús 
s’anomena a si mateix “l ’home”. Per això 
m’interessen tant els evangelis: perquè, parlant de 
la persona concreta de Jesús, en realitat ens 
ofereixen una radiografia de la Humanitat. 

Bet 
Però Jesús, va ser una persona real, o no? Jo 

penso que els evangelis no passen de ser una 
novel·la de ficció. 
Magda 

Jo diria més aviat que s’assemblen a una novel·la 
històrica. Jesús i molts dels personatges són reals, 
però els diferents relats ens porten més enllà de 
cada personatge concret per convertir-lo en 
representant d’algun aspecte de la vida de la 
Humanitat. També hi ha personatges que serveixen 
de contrapunt, per posar més en relleu la realitat 
humana. 
Bet 

Per exemple…? 
Magda 

Per exemple: els Dotze. Tot i ser deixebles de 
Jesús no l’entenen gens ni mica a causa de les 
seves idees fixes. Per això Jesús els prohibeix 
severament que diguin a ningú que ell és el 
Messies… La idea que ells, i la gent, tenien del 
Messies era del tot deformada. La “radiografia” que 
ens presenta el relat que hem llegit és clara: som 
realment humans quan ens fem “resposta” a la 
persona concreta que tenim davant. A això s’hi 
oposen les idees fixes que ens fem de nosaltres 
mateixos i dels altres. Conseqüència d’aquestes 
idees fixes serà el rebuig i condemna dels altres 
quan no coincideixen amb les nostres idees. ¿Voleu 
una radiografia més exacta del drama de la 
Humanitat? Les idees fixes, els prejudicis, les 
“fitxes” que ens fem els uns dels altres “maten” la 
Humanitat. 

Amb tot, el relat d’avui és optimista: L’home 
“ressuscitarà al tercer dia”. Els dotze acabaran 
superant les seves idees fixes. Molts humans 
acabaran adonant-se dels efectes mortals de la seva 
manera de pensar i de fer, i es faran “deixebles” de 
l’Home. 
Víctor 

Segons això que dius, i responent a la pregunta 
d’avui, podríem dir que Jesús és “l’home pels 
altres”. I si els deixebles haguessin entès això del 
Messies, no hi hauria hagut cap problema per dir-ho 
i proclamar-ho. 
Juli 

Això que dius, ¿no es podria dir també al revés: 
tothom qui viu per als altres es va convertint en 
messies? (en el vostre llenguatge, és clar). 
Magda 

Pel que jo he pogut entendre, és exactament com 
dieu. Potser, tu Juli, ets també més evangèlic del 
que et pensaves… 
Juli 

No corris tant, que estic molt bé com sóc ara. Tot 
això de la religió continua produint-me molta 
al·lèrgia. I no crec que l’evangeli es pugui desfer de 
la religió… 

Mossèn Pere Torras 



¿CREIEM EN JESÚS? 

Les primeres generacions cristianes van conservar el record d'aquest episodi 
evangèlic com un relat d'importància vital per als seguidors de Jesús. La seva 
intuïció era encertada. Sabien que l'Església de Jesús hauria d'escoltar una i altra 
vegada la pregunta que un dia va fer Jesús als seus deixebles allà a les rodalies 
de Cesarea de Felip: «I vosaltres, qui dieu que sóc?». 

Si a les comunitats cristianes deixem apagar la nostra fe en Jesús, perdrem la 
nostra identitat. No encertarem a viure amb audàcia creadora la missió que Jesús 
ens va confiar; no ens atrevirem a enfrontar-nos al moment actual, oberts a la 
novetat del seu Esperit; ens asfixiarem en la nostra mediocritat. 

No són pas fàcils els nostres temps. Si no tornem a Jesús amb més veritat i 
fidelitat, la desorientació ens anirà paralitzant; les nostres grans paraules 
seguiran perdent credibilitat. Jesús és la clau, el fonament i la font de tot el que 
som, diem i fem. Qui és avui Jesús per als cristians? 

Nosaltres confessem, com Pere, que Jesús és el "Messies de Déu", l'Enviat del 
Pare. És cert: Déu ha estimat tant el món que ens ha regalat Jesús. Sabem els 
cristians acollir, cuidar, gaudir i celebrar aquest gran regal de Déu? És Jesús el 
centre de les nostres celebracions, trobades i reunions? 

El confessem també "Fill de Déu". Ell ens pot ensenyar a conèixer millor Déu, a 
confiar més en la seva bondat de Pare, a escoltar amb més fe la seva crida a 
construir un món més fratern i just per a tothom. Estem descobrint en les nostres 
comunitats el veritable rostre de Déu encarnat en Jesús? Sabem anunciar-lo i 
comunicar-lo com una gran notícia per tothom? 

Anomenem a Jesús "Salvador" perquè té força per humanitzar les nostres 
vides, alliberar les nostres persones i encaminar l’història humana cap a la seva 
veritable i definitiva salvació. És aquesta l'esperança que es respira entre 
nosaltres? És aquesta la pau que es contagia des de les nostres comunitats? 

Confessem Jesús com el nostre únic "Senyor". No volem tenir altres senyors ni 
sotmetre'ns a ídols falsos. Però, ocupa Jesús realment el centre de les nostres 
vides? Li donem primacia absoluta a les nostres comunitats? El posem per 
damunt de tot i de tots? Som de Jesús? És ell qui ens anima i ens fa viure? 

La gran tasca dels cristians és avui unir forces i obrir camins per reafirmar molt 
més la centralitat de Jesús en la seva Església. Tota la resta ve després. 

José Antonio Pagola






