
DIUMENGE 19 DURANT L’ANY ( 9 d’agost ) 

1ª idea. Elies fuig de la reina Jezabel; el vol eliminar. Un profeta diu el que algú no vol sentir. 

Es refugia en una cova (a l’Horeb. Sinaí). Aquí Déu se li fa present en una teofania: en el vent 

suau; no en una ventada forta, ni en un terratrèmol, ni en el foc. Déu no es manifesta en 

situacions extraordinàries, que també, sinó sobretot enmig de la vida senzilla i quotidiana. 

Evangeli. Els deixebles pugen a la barca (l’Església) i avancen en comunitat. Naveguen mar 

endins i es llencen a l’aventura de la vida enmig de la societat. 

Els deixebles estan sols. Jesús no els 

acompanya. La barca s’allunya d’Ell. “Un vent 

contrari” els impedeix tornar. Tots sols enmig 

de la tempesta. Què poden fer sense Jesús? 

Mt. amb aquesta descripció de “tenebres de la 

nit”, la “força del vent” i el perill “d’enfonsar-

se a les aigües”, manifesta la situació 

d’aquelles comunitats cristianes, amenaçades 

per l’hostilitat dels de fora i per discòrdies des de dins, per la por i la poca fe. 

No és, també, aquesta la situació d’avui?. Mateu descriu amb trets precisos la situació: 

 Els deixebles es troben sols 

 Lluny de terra ferma 

 Enmig de la inseguretat del mar 

 La barca sacsejada per les ones 

 El vent contrari 

 És negra nit, les tenebres impedeixen veure l’horitzó 

Aquesta és, també, la situació de com viuen molts creients avui: 

 No hi ha seguretats ni certeses fermes 

 Tot s’ha tornat fosc i dubtós 

 La religió sotmès a tota mena d’acusacions 

 Es parla com si el cristianisme fos “una religió terminal”, que pertany al passat. 

La reacció de Jesús és immediata: “Coratge! Sóc jo. NO tingueu por”. I Pere: “Si ets tu, 

mana’m que vingui caminant sobre les aigües”. No sap si Jesús és un fantasma o algú real, 

però vol comprovar que pot anar cap a ell caminant, no pas sobre terra ferma, sinó sobre 

aigua; no pas en arguments segurs, sinó en la debilitat de la seva fe. 

És així com hem de viure l’adhesió a Crist en moments de crisi i de foscor. I no és fàcil viure 

així. Pere “es va acovardir i començà a enfonsar-se”. Però abans d’enfonsar-se del tot: “ 

Senyor, salveu-me”. La fe és, a vegades, un crit, una invocació, una crida a Déu “Senyor, 

salveu-me”. I Jesús t’agafa de la ma. Home, dona, de poca fe! Per què has dubtat?  


