
DIUMENGE 22 DURANT L’ANY ( 23 d’agost) 

1er.  Hem escoltat la primera lectura?. Jeremies pot ser avui el cristià compromès; s’ha 

deixat seduir i afalagar per la paraula del Senyor. Però això porta la burla dels qui no creuen. 

I aquesta situació el porta a la temptació:  “No vull parlar més d’ell, no diré res més en 

nom d’ell”. Però llavors sent dins el seu cor un foc que crema. 

Això ens pot passar a nosaltres. Creiem en Déu, confiem en Ell; però sovint trobem persones i 

ben properes, potser assegudes a la mateixa taula, que ens diuen: “va padrí, padrina, pare, 

mare... tot això de Déu no s’estila avui. Per què necessito Déu si ho podem fer tot nosaltres”? 

2on. Sant Pau als cristians de Roma. Els recomana a no emmollar-se al món sinó que es 

transformin renovant la seva forma de veure les coses per reconèixer la voluntat de Déu. Pau 

ve a dir que el món present passa, un món on hi ha mal; cal que els creients no es deixin dur 

pel mal que continua existint. 

3er. L’evangeli. És continuació del de diumenge passat. Pere va fer una confessió de fe “Tu 

ets el Fill de Déu”, i avui s’oposa a la seva missió. Es deixa dur pels criteris del món. I Jesús 

l’amonesta. Pere té raó humanament: per què has de passar dolor i sofriment? Jesús, doncs, 

es troba, com tots nosaltres, en una cruïlla de dos camins: el camí d’amagar-se i fugir, o el 

camí de donar la cara i lliurar-se. 

No és també aquest el camí que la vida ens planteja a nosaltres? 

Jesús, però, parla de negar-se que  vol dir viure de cara als altres i viure per als altres, no 

per a un mateix. Recordem que l’aigua del pantà, si no n’entra ni en surt, es podreix. El cristià 

que no està obert als altres, s’autodestrueix, no esdevé testimoni, ni referent. És un aigualit 

que no troba gust a la vida, ni en dóna. 

“Agafar la creu” no vol dir anar a 

cercar-la, com s’havia predicat a la 

nostra joventut, sinó portar amb 

fermesa les creus que la vida ja 

s’encarrega de carregar sobre les 

nostres espatlles. En aquest sentit, 

tenim una creu ben actual, la 

pandèmia. “Agafar la creu” de la 

pandèmia és evitar contagis, ser complidors de les normes encara que no ens vagin bé. 

En fi, la vida de cada un de nosaltres és un viatge, i cal saber on anem i com anar-hi. I no hi 

anem sols. Siguem-ne conscients. Ell, Déu, ens acompanya. “L’amor que em teniu val més que 

la vida”, hem resat al salm; i ens acompanyem els uns als altres.  


