
DIUMENGE 3 DURANT L’ANY (26 gener) 
 

Dos moments en l’evangeli d’avui: 
 

1. Crida a la conversió. 
 

S’apaga la veu del Baptista i es comença a sentir la nova veu de Jesús. Jesús abandona Natzaret i es 
desplaça a Cafarnaüm. El fet, suggereix l’aparició d’una nova vida. I comença la seva predicació amb la 
crida: “Convertiu-vos”. Cal passar de la foscor a la nova llum; la Nova Llum de Jesús. 
 

Jesús ens crida a una missió dins l’Església, la comunitat dels fidels. I per això necessita col·laboradors; i 
per dur a terme aquesta missió, hem de canviar; és a dir, actuar d’una altra manera diferent. 
Clar, dir “conversió”, no ens agrada. D’entrada ens suggereix una cosa trista, penosa, lligada a la 
penitència, a la mortificació. La conversió que Jesús ens demana no és una cosa forçada.  
 

Ø Convertir-se no és intentar fer-ho tot millor, sinó fer-nos trobadissos amb Déu que ens vol 
millors i més humans. No es tracta “d’esdevenir bona persona”, sinó de trobar-nos amb aquell que 
és bo amb nosaltres. D’aquí que la conversió no és una cosa trista, sinó el descobriment de la 
veritable alegria. No és deixar de viure, sinó sentir-nos més vius que mai. Descobrir cap a on hem 
de viure. 

Ø Convertir-se és una cosa alegre. És netejar la nostra ment d’egoisme i interessos que ens 
empetiteixen. Alliberar-nos d’objectes que no necessitem i viure per a persones que ens 
necessiten. 

Ø Comencem a convertir-nos quan descobrim que l’important no és preguntar-nos com puc guanyar 
més diners, sinó com puc ser més humà. En fi ser cristià és seguir Jesús 
 

2. Crida a seguir-lo 
 

Jesús crida a dos parelles de germans: un 
model de conversió, és a dir, de canvi 
d’orientació en l’estil de vida. De pescadors de 
peix a pescadors d’homes. No és un canvi de 
vida? 
“Abandonar”, és a dir, canviar. No 
“Abandonem”, canviem. El canvi no és mai 
ruptura, sinó despreniment. Sabem 
desprendre’ns dels lligams de coses i de persones ? Els deixebles deixen la pesca i el pare, ens 
diu. No abandonen els pare a la seva sort o dissort; es desprenen d’ell en el treball que fins 
aleshores havien portat junts. 
 

“Seguir Jesús” no és abandonar a ningú, sinó de viure més entregats als altres. 
 

Jesús cridà els deixebles, i ells varen respondre. La crida no és quelcom del passat, és actual i 
present. Jesús continua cridant a altres per ser “pescadors d’homes”. No pensem ara només en 
seminaristes, que també; en religiosos/ses, que també; pensem en nosaltres, en els fills, en els 
néts... Creieu que avui Jesús no continua cridant? I tant, que crida! El que passa és que les veus 
de les sirenes del tenir, del gaudir, del viure satisfets amb el que tenim... en ofeguen la crida. 
Només en el silenci i la pregària íntima podem sentir la crida de Déu per nosaltres, pels fills i pels 
néts. 
Una Església sense resposta a la crida de Déu, s’ensorra i no té perspectiva de futur.  


