
LECTURES  
DIUMENGE 16/10/2016 

DURANT L’ANY XXIX. CICLE C. 
1ª LECTURA (Ex 17,8-13) 

En aquells dies, 
els amalequites anaren a Rafidim 
per atacar el poble d’Israel. 
Moisès digué a Josuè: 
«Recluta homes de guerra 
i demà al matí surt a combatre contra els amalequites. 
Jo m’estaré dret dalt el turó  
amb la vara de Déu a la mà.» 
Josuè complí les ordres de Moisès 
i començà la batalla contra els amalequites. 
Moisès, Aaron i Hur pujaren dalt el turó. 
Mentre Moisès mantenia les mans alçades, 
guanyava Israel, 
però quan abaixava les mans per reposar, 
guanyaven els amalequites. 
A la fi les mans ja li pesaven massa 
per poder mantenir-les alçades.  
Llavors li acostaren una pedra, s’hi assegué, 
i Aaron i Hur, un a cada banda, 
li aguantaven les mans. 
Així pogué mantenir les mans immòbils 
fins a la posta del sol, 
i Josuè derrotà els amalequites 
i abaté els seus homes amb l’espasa. 

2ª LECTURA (2ª de Timoteu 3,14-4,2) 
Estimat, 
persevera en la doctrina que has après 
i has acceptat amb tota confiança, 
recordant qui són els qui te l’han ensenyada; 
des de menut coneixes les sagrades Escriptures 
que tenen el poder de donar-te la saviesa 
que duu a la salvació a través de la fe en Jesucrist. 
Tota l’Escriptura és inspirada per Déu 
i és útil per ensenyar, convèncer, corregir 
i educar en el bé, 
perquè l’home de Déu sigui madur, 
sempre a punt per a tota obra bona. 

Davant de Déu i de Jesucrist, 
que ha de judicar els vius i els morts, 
i pensant en la seva manifestació i en el seu Regne,  
t’adverteixo formalment 
que proclamis la paraula de l’evangeli: 
insisteix en tot moment, 
tant si és oportú com si no ho és, 
mira de convèncer la gent, 
reprèn, anima’ls, esperant amb tota paciència,  
com un mestre que sap ensenyar. 

EVANGELI (Lluc 18,1-8) 
En aquell temps, 
Jesús deia als deixebles aquesta paràbola, 
per ensenyar que hem de pregar sempre, 
sense perdre mai l’esperança:  
«En una ciutat hi havia un jutge 
que desconeixia tot temor de Déu 
i tota consideració als homes. 
A la mateixa ciutat hi havia una viuda 
que l’anava a trobar sovint i li deia:  
“Feu-me justícia 
contra aquest home que pledeja contra mi.” 
El jutge durant molts dies no li’n feia cas, 
però a la fi pensà: 
“A mi no em diu res el temor de Déu 
ni la consideració als homes, 
però aquesta viuda és tan pesada 
que li hauré de fer justícia; 
si no, anirà venint aquí fins que no podré aguantar més”.» 

I el Senyor digué: 
«Fixeu-vos què diu aquest jutge sense entranyes. 
¿I vosaltres creieu que Déu, 
ni que esperi pacientment, 
no farà justícia als seus elegits 
que li reclamen de nit i de dia? 
Us asseguro que els farà justícia molt aviat. 
Però quan el Fill de l’home vindrà, 
creieu que trobarà fe a la terra?» 

  



LECTURES  
DIUMENGE 23/10/2016 

DURANT L’ANY XXX. CICLE C. 
1ª LECTURA (Jesús, fill de Sira 35,12-14.16-18) 
El Senyor fa justícia, 
no té miraments amb el prestigi dels homes, 
no es deixa influir per ningú en perjudici dels pobres; 
escolta la pregària dels oprimits, 
no es fa sord al clam dels orfes 
ni al plany insistent de les viudes. 
El Senyor rep benèvolament els qui l’honoren, 
el clam d’aquests homes arriba al cel, 
el crit d’auxili dels desvalguts 
penetra més enllà dels núvols, 
i ells no es consolen fins que arriba a terme, 
no desisteixen mentre l’Altíssim no intervingui 
per fer justícia a favor dels innocents. 
El Senyor no s’entretindrà, 
no tardarà a sortir a favor d’ells. 

2ª LECTURA (2ª de Timoteu 4,6-8.16-18) 
Estimat, 
pel que fa a mi, 
la meva vida ja és oferta com una libació 
vessada sobre l’altar. 
Ja m’ha arribat el moment de desfer les amarres 
i deixar el port. 
Després de lluitar en aquest noble combat 
i acabada la cursa 
em mantinc fidel. 
I ara ja tinc reservada la corona que m’he guanyat. 
El Senyor, jutge justíssim, 
me la donarà quan serà el dia, 
i no tan sols a mi, 
sinó a tots els qui enyoren la seva manifestació. 

Durant la meva primera defensa davant el tribunal 
no es presentà ningú a fer-me costat; 
tothom m’abandonà. 
Que Déu els ho perdoni. 
Però el Senyor m’assistia 
i em donà forces perquè acabés de proclamar 
el missatge de l’evangeli, 
i poguessin escoltar-lo tots els pagans. 
I Déu m’ha salvat de la gola del lleó. 
El Senyor em salvarà de tots els qui em volen perjudicar 
i em guardarà per al seu Regne celestial. 
A ell sigui donada la glòria pels segles dels segles. 
Amén. 

EVANGELI (Lluc 18,9-14) 
En aquell temps, 
Jesús digué aquesta paràbola 
a uns que es refiaven que eren justos 
i tenien per no res a tots els altres: 
«Dos homes pujaren al temple a pregar: 
un era fariseu i l’altre cobrador d’impostos. 
El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: 
«Déu meu, us dono gràcies 
perquè no sóc com els altres homes: 
lladres, injustos, adúlters, 
ni sóc tampoc com aquest cobrador d’impostos. 
Dejuno dos dies cada setmana 
i us dono la desena part de tots els meus ingressos.» 
Però el cobrador d’impostos, 
que s’havia quedat un tros lluny, 
ni gosava aixecar els ulls al cel, 
sinó que es donava cops al pit i deia: 
«Déu meu, sigueu-me propici, que sóc un pecador.» 

Us asseguro que aquest tornà perdonat a casa seva 
i l’altre no; 
perquè tothom qui s’enalteix serà humiliat, 
però el qui s’humilia serà enaltit.» 

  



PROJECTE D’HOMILIA
…quan el Fill de l’home vindrà… 

Però quan el Fill de l’home vindrà, creieu que 
trobarà fe a la terra? 

Segurament aquest final tan sorprenent del relat 
que hem llegit avui ens doni la clau de la seva 
interpretació. 

Tots els evangelis ens presenten la CRUCIFIXIÓ–
MORT de Jesús com un gran “espectacle”. En el seu 
significat superficial, l’espectacle és denigrant; però 
en el seu significat profund, aquest “espectacle” 
constitueix la manifestació esclatant de l’HOME 
plenament realitzat (el FILL DE L’HOME). No és quan 
feia miracles o quan predicava o quan es passejava 
per sobre les aigües… que Jesús feia visible l’HOME, 
sinó quan es va “exhibir” com a VIDA QUE ES DÓNA. És 
precisament a la Creu on la fe ens permet “veure” 
Jesús com a imatge de Déu. Perquè Déu és vida que 
es dóna i el veiem reflectit en tots aquells que viuen 
donant la seva vida. I aquesta és la fe que ens 
salva, si la practiquem. 

Lluc dedica una llarga secció del seu Evangeli al 
CAMÍ DE JESÚS CAP A JERUSALEM (del capítol 9:51 al 
19:44). És un “camí” interior que usa l’anada a 
Jerusalem com a llenguatge. Lluc, amb paraules que 
posa en boca de Jesús, adverteix als deixebles que 
aquest “camí” està arribant a terme. Un terme 
absolutament sorprenent: la plena manifestació de 
l’HOME en el CRUCIFICAT (vida que es dóna). 

Però L luc sap que quan arr ib i aquesta 
esplendorosa manifestació de l’HOME, ningú no s’ho 
creurà. El Relat de la Passió deixarà ben clar que els 
humans no hem “entès” gaire res del significat de 
l’espectacle. 

Però se’ns oferiran tres excepcions ben 
significatives: dos homes i el grup de les dones. 

Els dos homes encarnen els dos extrems de la 
societat i, per tant, d’alguna manera, ens inclouen 
provisionalment: 

–el Centurió romà, que al Calvari representa 
l’autoritat imperial. “Quan el centurió veié el 
que havia passat, donava glòria a Déu i deia: 
Realment, aquest home era innocent” (Lluc 
23,47). L’Evangeli de Marc és encara més 
expeditiu: “És veritat: aquest home era fill de 
Déu” (Marc 15,39). 

–un dels dos companys crucificats amb Jesús. 
“Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu 
Regne” (Lluc 23,42). 

–el grup de les dones. Les dones que l’havien 
seguit des de Galilea es mantenien a distància 
mirant-s’ho (Lluc 23,49). A partir d’aquí, elles 
substitueixen el grup dels Dotze fins al 
descobriment de que el Crucificat és el 
Ressuscitat. 

Ara comprenem el significat de la sorprenent 
paràbola en què el Senyor posa de relleu la 
“justícia” que imparteix un jutge injust. 

“Pregar sempre sense perdre l’esperança”. És la 
pregària permanent o viure en situació de pregària 
allò que ens permet entendre el significat dels 
esdeveniments, incloses les injustícies. 

La paràbola evoca la justícia obrada pel jutge 
injust (Sanedrí, Pilat…) en la condemna de Jesús 
(de l’Home). La injustícia de la sentència serà 

l’ocasió per posar de manifest la justícia de Déu. 
“Que sàpiga de cert tot el poble d’Israel que Déu ha 
constituït Senyor i Messies aquest Jesús que 
vosaltres vau crucificar” (Actes 2,36). 

Déu fa justícia fins i tot a través de jutges 
injustos, perquè la manera de fer justícia de Déu és 
molt diferent de la dels homes. Els humans fem 
justícia condemnant, i fent víctimes; Déu fa JUSTÍCIA 
rehabilitant el condemnat o exalçant la víctima. 
NOTA. 
El desenvolupament de l’Any litúrgic pateix un 
i m p o r t a n t d e s a j u s t a m e n t e n r e l a c i ó a l 
desenvolupament de l’OBRA DE JESÚS en els 
Evangelis. 
En els evangelis, sobretot els tres sinòptics, l’OBRA 
DE JESÚS té forma d’un “camí” que porta a Jerusalem 
on té la seva màxima “expressió” en el Calvari. La 
Pasqua és l’esclat final. 
En canvi en l’Any litúrgic, la “Pasqua” està abans del 
“camí”, i aquest, per comptes de portar a la Pasqua, 
porta als “temps finals”. Això fa que els “relats del 
camí”, dintre una perspectiva canviada, siguin 
difícils d’interpretar correctament. 
Sortosament, amb la festa de Crist Rei de l’Any C 
(aquest en què estem ara), això queda parcialment 
corregit ja que el Missal ens proposa com a evangeli 
del dia precisament el relat de la crucifixió. 

MISSATGE 
La justícia de Déu no falta mai, però passa per 

camins que només la fe (“pregar sempre sense 
perdre l’esperança”) sap descobrir, i es realitza fins i 
tot a través de jutges cruels i de sentències 
injustes. 

RESPOSTA 
Els seguidors de Jesús, sabent que som deixebles 

d’un condemnat per la justícia humana, però 
rehabilitat per la JUSTÍCIA de Déu, no ens sentim mai 
tractats injustament, perquè la JUSTÍCIA de Déu 
desacredita tota pretesa justícia humana. Així, 
doncs: fora plets i reivindicacions per part nostra, ni 
complex de víctimes. 

PREGUNTES PER AL DIÀLEG 
1.Què en penseu de la dita: “Massa bo fa ser 

burro”? 
2.L’expressió de l’evangeli “Pregar sempre, sense 

perdre mai l’esperança” es pot entendre de 
diferents maneres. Com l’enteneu, vosaltres? 
Quin significat doneu a “pregar sempre”? Quin 
significat doneu a “sense perdre l’esperança”? 

Mossèn Pere Torras 



Paraules i Parauletes 

DURANT L’ANY XXIX. CICLE C.  

“ESPERANÇA”. 

120. Esperança. (... sense perdre mai l’esperança...). 
Sembla que no sigui bon temps per parlar d’esperança. Els coneixements actuals fan preveure un 

important retrocés en aspectes tan bàsics com l’ecologia o la convivència entre diferents Pobles o dintre 
un mateix Poble. Cada dia comprovem la nostra creixent incapacitat davant situacions inhumanes. Les 
noves tecnologies, que tant podrien ajudar a fer una societat més justa, són utilitzades freqüentment 
contra la vida i la seguretat de les persones; contra la seva intimitat i dignitat. La violència més extrema 
està a l’abast de qualsevol que vulgui utilitzar-la. D’una manera global, podríem dir que estem creant una 
societat de “embolica que fa fort” en la qual tots ens trobem cada dia més asfixiats. 

La paràbola que hem llegit ha deixat de ser aplicable entre nosaltres: un jutge pervers que, ni que sigui 
per cansament, al final acaba fent justícia a una pobra viuda. Aquest exemple avui no val, perquè la 
Justícia funciona com una màquina, sense cansament ni sentiments, activada per un “anguilós” principi de 
legalitat. Només el Poder pot fer lleis. I el resultat és que els rics són cada vegada més legalment rics, 
mentre creix el número de pobres, cada dia més legalment pobres. En l’actualitat, la pobra viuda de qui 
parla la paràbola possiblement seria una desnonada legalment; això sí: “mantinguda” per la beneficència. 
Disposem de grans principis sobre la Justícia (com Els Drets Humans), tan solemnement proclamats com 
no aplicats. 

Però en l’evangeli que hem llegit, el cas de la viuda pobra vol ser només una manera de presentar-nos 
una altra font de Justícia. Ens ve a dir: Faci justícia o no, aquest jutge sense entranyes, Déu sí que farà 
justícia, encara que sembli que se’n descuida. És per això que cal no perdre mai l’esperança. 

Cal reconèixer que aquesta afirmació és tan optimista com sospitosa. Esperança en la Justícia de Déu? 
Ho contradiu la nostra experiència de cada dia! ¿Va fer justícia, Déu, en la mort de Jesús a la creu? ¿Va 
fer justícia, Déu, en el conegut Holocaust nazi o en els milers d’altres holocaustos que hi ha hagut, hi ha i, 
dissortadament, hi haurà? ¿Fa justícia, Déu, en els innumerables actes de terrorisme d’Estat o de grups 
incontrolats? ¿Fa justícia, Déu, a favor de les infinites víctimes de la violència de gènere o a favor dels 
innumerables infants destinats a la guerra, a matar, a proporcionar òrgans humans per a ser venuts? 

¿Ens pot donar Esperança una justícia de Déu que no es veu per enlloc? 
Ben cert: la justícia de Déu no es veu per enlloc.  
Pot ser que la justícia de Déu no es vegi perquè no existeix. Però també podria ser que no la veiéssim 

perquè la seva justícia és absolutament diferent a la nostra. De fet, si Déu no l’ha vist mai ningú, també 
podem suposar que tampoc la seva Justícia pot ser mai vista per ningú. 

La nostra Esperança no es basa en la Justícia comprovada, sinó en la Fe. L’Esperança és una 
dimensió de la Fe. (→ Fe). I així com la Fe no pot objectivar Déu sinó que es dirigeix a Ell només a través 
de l’acolliment d’un germà, tampoc l’Esperança pot objectivar la Justícia de Déu sinó que es dirigeix a Ell 
només a través de la solidaritat vers un germà injustament tractat.  

Davant la injustícia no hem de preguntar-nos “on està Déu?”, perquè Déu ens espera precisament en 
aquell germà que ha patit o pateix la injustícia; i des d’ell ens suggereix i demana la nostra resposta: 
col·laborar a construir una Humanitat cada dia més justa. 

La Fe ens descobreix que participem en un projecte diví del qual en som a la vegada fruit i autors. 
L’Esperança ens assegura que aquest projecte diví no fallarà, i per això val la pena col·laborar-hi.  

Mossèn Pere Torras 

http://torrasblog.blogspot.com.es/2016/09/27e-diumenge-any-c-fe.html


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

Bet 
Fets, i no paraules! En el món hi ha innumerables 

persones que pateixen injustícies, i ni Déu ni ningú es 
preocupa d’elles! En quants Estats les injustícies més 
cruels són comeses sense la més mínima possibilitat 
de reacció! Què hi dirien les Madres de Mayo de 
l’Argentina si llegissin aquest relat?! Els seus fills són 
desapareguts , ment re e l s cu lpab les v iuen 
tranquil·lament! I a quantes famílies, les dones són 
maltractades i humiliades pels seus “honorables” 
marits sense cap possibilitat de sortir del seu cercle 
d’inferioritat! “Déu farà justícia i ho farà ben aviat”. 
Sembla una burla! 
Juli 

És evident que hi ha persones religioses bones, i 
molt bones. Però quan veig la gran quantitat de gent 
que pateix sense cap culpa o per culpa d’altres… És 
superior a mi: em rebel·lo contra tot, i sobretot contra 
les religions, que hi posen explicacions. El mal no s’ha 
d’explicar sinó treure. I si existís alguna classe de 
“déu” que permetés tant de sofriment, seria un déu 
més dolent i cruel que els pitjors criminals! Com es pot 
parlar d’un Déu bo en un món tan ple de desgràcies i 
injustícies?! Si Déu pot arreglar-ho i no ho fa, és cruel; 
i, si no pot, no m’interessa per res un déu impotent! 
Víctor 

Jo veig les coses més o menys com vosaltres, però 
no em quedo aquí. No sabria imaginar-me aquest 
nostre món sense una font de bondat que l’hagi fet 
néixer. Fins i tot aquesta rebel·lia que sentiu, i que jo 
també sento, no crec que fos possible sense que Algú 
fiqui al nostre cervell −o al nostre cor− aquest 
sentiment de justícia que porta a rebel·lar-nos. ¿Per 
què els animals no es rebel·len? ¿No pateixen, ells 
també, mil desgràcies?! ¿Per què ells no “pateixen” per 
les injustícies que fan o que han de suportar? ¿O és 
que el sentiment de justícia és una deformació 
humana? Mireu: jo, conscientment, no sabria ser injust 
amb ningú! I sé que vosaltres tampoc. 
Bet 

Tens raó. El sentiment de justícia marca la diferència 
entre els humans i els animals. Jo, si sospités que els 
animals tenen només una mica d’aquest sentiment, no 
seria capaç ni de matar una mosca. Seria incapaç de 
tallar una flor si sabés que ella se sent maltractada. 
Magda 

Hi estic d’acord. Però hi afegiria una cosa: el 
sentiment de justícia creix practicant-lo, i decreix 
contrariant-lo. Jo crec que comencem essent, més o 
menys, com els animals, però ens anem humanitzant 
precisament practicant la justícia. 
Juli 

Doncs, si és així, no em negaràs que hi ha molts 
personatges ben poc humans; i que han reculat més 
enllà de moltes bèsties! 

Magda 
L’evangeli d’avui ens parla d’un d’aquests individus: 

un jutge inhumà. Però a mi m’agrada fixar-me en una 
cosa: la humanitat de la pobra viuda aconsegueix fer-
lo una mica menys inhumà. 

Jo diria que Jesús posa aquest exemple per explicar 
la “crueltat” o la “impotència” de Déu de què parles, 
tu. ¿És realment inhumà, Déu (si existeix)? ¿El mal 
que hi ha en el món demostra realment que, si Déu 
existeix, ha de ser necessàriament cruel o impotent? 

¿Si Déu, per la seva part, actués amb justícia, 
podríem els humans aprendre la justícia? ¿Podríem 
passar de ser animals a ser humans? 

Tu, Víctor, l’altre dia parlaves de l’escàndol de la 
Creu. Em va fer pensar molt el que vas dir: “Com a 
líder, com a mestre,… Jesús va ser portat a la Creu, i 
no va passar d’allà”… Penso que si Déu exhibís la seva 
justícia, nosaltres no podríem mai esdevenir realment 
humans. Seriem robots, potser molt perfectes; però 
simples màquines. 
Juli 

¿Vols dir, amb això, que Déu juga amb nosaltres? 
¿Que actua injustament per fer-nos reaccionar, i que 
a ix í aprenguem la just íc ia? Ho t robo mol t 
maquiavèl·lic! Seria com si un pare turmentés i 
humiliés el seu fill perquè aprengués a ser pacient i 
humil. No ho accepto de cap manera! A un pare així, jo 
li trauria la pàtria potestat. 
Magda 

Tens tota la raó; i m’he explicat molt malament si el 
que he dit es pot entendre així. El que intento dir és 
difícil d’explicar. Vull dir que hi ha una gran diferència 
entre les relacions pare–fill, i les relacions Déu–
humans. Els pares som educadors. Educar és ajudar 
a “treure fora” les capacitats que el fill porta a dintre. 
“Educar-lo” no ens permet fer-lo com nosaltres 
vulguem, sinó ajudar-lo i acompanyar-lo perquè ell 
mateix pugui “construir-se” com ell vol. L’hem de 
respectar. Només podem ensenyar-li la justícia essent 
justos amb ell. 

Però si parlem de Déu, les coses han de ser molt 
diferents. Déu no ens educa sinó que ens crea. Ell i 
nosaltres no som dues realitats independents, amb 
drets i obligacions mútues. Déu no pot ser “just” amb 
nosaltres perquè no som una “altra persona” davant 
d’Ell. Imaginem un fabricant de ciris. El ciri ha estat 
“creat” perquè sigui capaç de fer-se flama. Però ell 
mateix no es pot encendre. ¿Ha de sentir-se 
injustament tractat perquè el fabricant no l’ha fet 
sortir de fàbrica ja encès? 
Bet 

Així doncs, segons tu: Déu fa o no fa justícia? 
Magda 

Jo diria que, en tot cas, no fa justícia a la nostra 
manera sinó a la seva. Ho veiem en el cas de Jesús: 
Déu li fa justícia no pas impedint que el matin, o 
castigant els homicides, sinó ressuscitant-lo. Millor: 
convertint la seva mort en el pas a la VIDA. Segons els 
Evangelis, la justícia de Déu és la resurrecció dels 
“ajusticiats” (i la possible conversió dels jutges). 
Bet 

Víctor: tu ets creient. Ho entens això? 
Víctor 

No gaire. Però encara entendria menys que Déu 
“entrés” en el nostre joc de justícies i d’injustícies. 

Mossèn Pere Torras 

ELS TERTULIANS (Imaginaris, però basats en la vida real, representen 
diferents opcions i actituds): 

• Víctor. Des de sempre, cristià practicant. Per a ell, una festa 
sense missa no seria festa. Sense gaire problemes de fe, la seva 
pràctica és bàsicament ritual.  

• Magda. Mai ha estat practicant. D’estudiant, li van demanar un 
treball sobre Els Evangelis, i va quedar captivada. De gran, els 
investiga en profunditat. 

• Bet. Religiosament rebel. Va rebre una educació estricta. Ara és 
no-religiosa per poder sentir-se lliure. Li agrada discutir de religió. 
Es considera agnòstica. 

• Juli. Per a ell la religió és una malaltia. La gent hauria alliberar-
se'n. Però reconeix que, per a molts, és una "droga" que 
necessiten. 

Les dues parelles són amics de fa temps. En Víctor els va proposar 
que podrien "omplir" els caps de setmana fent tertúlia sobre l'evangeli 
del diumenge. Els quatre s’hi han engrescat.



EL CLAM DELS QUE PATEIXEN 

Fes-me justícia. 
La paràbola de la vídua i el jutge sense escrúpols és, com tants altres, un relat 

obert que pot suscitar en els oients diferents ressonàncies. Segons Lluc, és una 
crida a pregar sense desanimar-se, però és també una invitació a confiar que Déu 
farà justícia als que li reclamen de nit i nit. Quina ressonància pot tenir avui en 
nosaltres aquest relat dramàtic que ens recorda a tantes víctimes abandonades 
injustament a la seva sort? 

En la tradició bíblica la vídua és símbol per excel·lència de la persona que viu 
sola i desemparada. Aquesta dona no té marit ni fills que la defensin. No compta 
amb suports ni recomanacions. Només te adversaris que abusen d'ella, i un jutge 
sense religió ni consciència a qui no l’importa el sofriment de ningú. 

El que demana la dona no és un caprici. Només reclama justícia. Aquesta és la 
seva protesta repetida amb fermesa davant el jutge: «Fes-me justícia». La seva 
petició és la de tots els oprimits injustament. Un crit que està en la línia del que 
deia Jesús als seus: "Busqueu el Regne de Déu i la seva justícia". 

És cert que Déu té l'última paraula i farà justícia als que li reclamen de nit i nit. 
Aquesta és l'esperança que ha encès en nosaltres Crist, ressuscitat pel Pare d'una 
mort injusta. Però, mentre arriba aquesta hora, el clam dels qui viuen cridant 
sense que ningú escolti el seu crit, no cessa. 

Per a una gran majoria de la humanitat la vida és una interminable nit d'espera. 
Les religions prediquen salvació. El cristianisme proclama la victòria de l'Amor de 
Déu encarnat en Jesús crucificat. Mentrestant, milions d'éssers humans només 
experimenten la duresa dels seus germans i el silenci de Déu. I, moltes vegades, 
som els mateixos creients els que ocultem el seu rostre de Pare velant-lo amb el 
nostre egoisme religiós. 

Per què la nostra comunicació amb Déu no ens fa escoltar per fi el clam dels 
que pateixen injustament i ens criden de mil maneres: "Feu-nos justícia"? Si, en 
pregar, ens trobem de veritat amb Déu, com no som capaços d'escoltar amb més 
força les exigències de justícia que arriben fins al seu cor de Pare? 

La paràbola ens interpel·la a tots els creients. ¿Seguirem alimentant les nostres 
devocions privades oblidant als que viuen patint? ¿Continuarem pregant a Déu 
per posar-lo al servei dels nostres interessos, sense que ens importin gaire les 
injustícies que hi ha al món? I si pregar fos precisament oblidar-nos de nosaltres i 
buscar amb Déu un món més just per a tothom? 

José Antonio Pagola






