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«Per què no judiqueu vosaltres mateixos
què heu de fer?»
Diumenge XX durant l’any / Cicle C
Lectura del llibre de Jeremies
En aquells dies, alguns dels principals de Jerusalem digueren al rei: «Que Jeremies mori d’una vegada. Aquest home
no fa sinó desmoralitzar els guerrers que queden a la ciutat i tots els restants del poble. Aquest home no vol el bé del
poble, sinó la seva perdició.» El rei Sedequies els respongué:
«Està a les vostres mans.» El rei era incapaç de negar-los
res. Ells, doncs, prengueren Jeremies i el tiraren a la cisterna de Melquies, fill del rei, situada al pati de la guàrdia. L’hi
baixaren amb unes cordes. A la cisterna no hi havia aigua,
sinó fang; Jeremies quedà enfonsat en el fang. Llavors Abdemèlec, un home del palau reial, anà a trobar el rei a la porta

passar la prova d’un baptisme. Com em sento el cor oprimit fins que no l’hauré passada! Us penseu que he vingut a
portar la pau a la terra? Us asseguro que no. És la divisió, el
que he vingut a portar. Des d’ara dins una mateixa casa n’hi
haurà cinc de dividits: Tres contra dos, i dos contra tres. El
pare renyirà amb el fill i el fill amb el pare; la mare renyirà
amb la filla i la filla amb la mare; la sogra renyirà amb la
nora i la nora amb la sogra.»
Deia també a la gent: «Quan veieu sortir un núvol a ponent,
dieu tot seguit: “Ja ve la pluja.” I efectivament, la pluja arriba.
I qual el vent bufa del sud, dieu: “Farà calor.” I en fa. Hipòcrites! Vosaltres sabeu endevinar el temps per l’aspecte de la

de Benjamí i li digué: «Rei, senyor meu, no està bé això que
aquests homes han fet amb el profeta Jeremies: l’han tirat a
la cisterna, i ara, que ja no hi ha pa a la ciutat, es morirà allà
dintre de fam.» Llavors el rei donà aquesta ordre a Abdemèlec, el cusita: «Emporta’t tres homes i treu de la cisterna el
profeta Jeremies abans no es mori.»
(38,4-6.8-10)

terra i el cel, i ara no endevineu quins moments esteu vivint?
Per què no judiqueu vosaltres mateixos què heu de fer?»
(12,49-57)

Salm responsorial
Senyor no tardeu a defensar-me.
(39)
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, que ens
ensenyen com hem de viure la fe, alliberem-nos de tot impediment i del pecat, que amb tanta facilitat ens lliga i, sense cansar-nos-en, llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat
proposada. Tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert el
camí de la fe i el duu a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li
era proposada acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que havia de passar; així s’assegué a la dreta del tron de
Déu. Tingueu present aquell que aguantà un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors; així no us deixareu
abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra el pecat,
encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la sang.
(12,1-4)
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «He vingut
a calar foc a la terra. Com voldria ja veure-la cremar! He de
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El foc de l’amor
Joan Mir Tubau, prev.
Jesús es deleix per encendre el foc de l’amor del Pare en cada cor humà i desitja
vivament que s’escampi arreu de la terra.
Sap que per a dur a terme el seu afectuós compromís amb el món haurà de passar la prova del baptisme de la sang, i sap també que serà signe de contradicció
—una bandera combatuda—: els uns aniran a favor seu, els altres en contra; hi
haurà qui el seguirà i qui li girarà la cara, i fins dintre d’una mateixa família es
produiran divisions.
D’aquest baptisme, però, en sorgirà una nova realitat, animada des del si creador de Déu. El futur ja és ara. Ho deia Dag Hammarskjöld, antic secretari general de l’ONU i premi Nobel de la Pau: «L’hora present és filla del passat i mare
gestant del futur, i té les arrels en l’eternitat.»
Déu habita en les nostres febleses, dubtes i desenganys. Desitja que la seva voluntat i la nostra s’agermanin, i ens demana l’esforç d’estimar de debò, amb un
amor com el seu, que abandonem la via ampla del «tot s’hi val» i ens endinsem
per la porta estreta de l’exigència i la rectitud.
Jesús critica els deixebles perquè saben reconèixer el temps atmosfèric però no
saben llegir els signes dels temps que estan vivint.

La imatge

Agenda
Lit. hores: Setmana IV

15 dilluns
L’Assumpció de la Mare de Déu
(festa de precepte)
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab/Salm
44/1C 15,20-27a/Lc 1,39-56
16 dimarts
—Sant Roc de Montpeller
—Santa Serena, emperadriu
Ez 28,1-10/Dt 32/Mt 19,23-30
17 dimecres
Sant Isaac, patriarca
Sant Jacint de Polònia, dominic
Ez 34,1-11/Salm 22/Mt 20,1-16
18 dijous
—Santa Helena, emperadriu
Ez 36,23-28/Salm 50/Mt 22,1-14
19 divendres
—Santa Sara
—Sant Magí, ermità mr.
Ez 37,1-14/Salm 106/Mt 22,34-40
20 dissabte
—Sant Bernat de Claravall, abat
—Sant Samuel, profeta
Ez 43,1-7a/Salm 84/Mt 23,1-12
21 diumenge XXI de durant l’any/
Cicle C
—Sant Pius X, papa
Is 66,18-21/Salm 116/He 12,57.11-13/Lc 13,22-30

L’adéu de crist a la seva mare - Federico Barocci (1612)
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Glossa

El cristianisme com una cosa nova
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

L’Evangeli que Jesús va predicar suposà la irrupció d’una
cosa nova que fins aleshores no existia. Al llarg del seu
ministeri, Jesús va predicar amb gran autoritat un ensenyament nou, que era capaç de canviar la manera de viure
dels qui l’escoltaven, i va fer nombrosos signes amb què
feia palès l’amor i el perdó de Déu. La gent deia sorpresa:
«És un ensenyament nou, ple d’autoritat» (Mc 1,27). Finalment, amb la sang vessada a la creu, va segellar la nova aliança de Déu amb la humanitat. Qui l’acull és transformat
en un home nou.
Els primers deixebles eren molt conscients d’aquesta novetat. Sant Pau no es cansa de parlar de la «vida nova» que
destil·la l’existència del creient (Rm 6,4). Per a ell, la vida
del cristià es pot definir com una «nova creació» (Ga 6,15).
Les primeres comunitats cristianes resultaven atractives
perquè eren capaces d’oferir a la decadent societat del seu
temps un nou mode de vida, que omple de sentit l’existència humana. A imatge de Jesús, la primera Església destacava per la seva capacitat de forjar homes i dones nous,
testimonis de l’amor de Déu en la societat del seu temps.
Aquí radicava el seu atractiu.
Nosaltres, però, sembla que hem perdut la capacitat de
mostrar la novetat i la frescor de l’Evangeli. El cristianisme
apareix als ulls dels nostres contemporanis com una religió
encarcarada en el passat, que no és capaç de donar resposta
a les recerques i inquietuds dels homes. Hem d’assumir el
desafiament d’anunciar l’Evangeli de Jesucrist en una cultura postcristiana; és a dir, en una cultura que ha deixat de
ser cristiana però no ho sap. Això no és pas una tasca fàcil,
perquè la increença actual arriba després de dos mil anys
de cristianisme. Precisament perquè és postcristiana, la
nostra societat pensa que ja ho sap tot sobre Jesucrist. S’ha
perdut la novetat del començament, quan el nom de Jesús

sonava com una cosa desconeguda i era capaç d’omplir de
sentit l’existència humana. Quan pronunciem avui el nom
de Jesús, ho fem a unes persones que creuen que ja ho saben
tot sobre ell —encara que la seva experiència de fe hagi estat superficial—, i ho fem també amb els prejudicis i deformacions que molts han realitzat envers Jesús. La nostra primera missió és ajudar-los a percebre la novetat que porta
Jesucrist. Ell és «el mateix ahir avui i per sempre» (He 13,8),
i la seva riquesa i bellesa són inesgotables. El papa Francesc
ho comenta així: «Ell sempre pot, amb la seva novetat, renovar la nostra vida i la nostra comunitat i, encara que travessi
èpoques fosques i debilitats eclesials, la proposta cristiana
mai no envelleix. Jesucrist també pot trencar els esquemes
avorrits en els quals pretenem tancar-lo i ens sorprèn amb
la seva constant creativitat divina» (EG 11).
La riquesa i bellesa del misteri de Crist és immensa. En
Evangelii gaudium es parla de «recuperar la frescor original de l’Evangeli», trobant «nous camins» i «mètodes creatius»; Jesús no pot ser empresonat en els nostres «esquemes avorrits». Oferim una paraula de vida, una llum per a
les persones, un goig immens per a qui acull la fe.
(De la conferència «Creure en Jesucrist en una societat
plural»)
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