
DIUMENGE 21 DURANT L’ANY (23 D’AGOST) 

Quantes vegades hem sentit aquest evangeli? Quantes vegades, però l’hem rellegit, meditat i 

pregat?. És l’evangeli de la credibilitat d ela nostra fe. Sí, si aquí ens juguem que la fe sigui 

creïble per als qui ens segueixen. Tots sabem i coneixem persones que han emprès i seguit un 

ofici, un treball, una vocació perquè s’han sentit atrets per la manera com algú vivia aquell 

treball o aquella vocació. 

Preguntem a algú: “per què t’has fet metge?”  “Per què pagès”? “Per què t’has fet religiós o 

sacerdot”? Ens conformaríem amb una resposta: “per guanyar diners”? “ Per què m’hi varen 

obligar”? 

Per què sóc cristià”? Per què ara estic 

aquí a   Missa? Per què en la meva 

intimitat prego Déu? 

Teilhard de Chardin deia que 

“l’evangeli que llegeix avui la gent és 

l’evangeli que llegeix en els cristians i 

cristianes que diem que el volem 

seguir” 

Avui la societat, els homes i dones d’avui, no llegeixen la Bíblia. Hi ha un desconeixement 

brutal d’ella. I si algú la llegeix li manca la formació per a interpretar textos i missatges. 

“Qui és Jesús”? Què va fer”  “Què va dir”?. És fàcil. “Qui és per  a mi, què representa en la 

meva vida? Ho hem dit moltes, moltíssimes vegades. Per saber què i qui és  ens cal “l’encontre 

personal amb Ell”. Un encontre que no es dóna en el soroll, en la mentalitat capitalista, d’un 

consum o d’un simple guany en la vida. Ens cal la solitud, el silenci, la natura, la quietud dins el 

temple, la visita allà on és realment present: Sagrari. 

Ens cal tornar a aquelles estones d’intimitat amb Ell. Sigui dins la llar, en el camp,... i, 

sobretot, aquelles visites que fèiem d’una manera diària i íntima aquí a l’església. 

Les noves generacions ens han de descobrir com a homes i dones de fe perquè preguem, 

perquè ens vegin que ens retirem per entaular diàleg amb Déu. I segur que serà així com 

descobrirem qui és Jesús per a mi.  


