
DIUMENGE 28 DURANT L’ANY (10 d’octubre) 
 

Continuem encara amb una nova paràbola: la del banquet de noces o àpat en comú. 

Tots som conscients que el confinament ens ha fet enyorar moltes festes familiars i d’amics. 

Aquesta experiència humana ens capacita per entendre què ens vol dir Jesús amb aquesta 

paràbola. 
 

Tant Isaïes com el salm ens diuen que Déu ens convida a taula. La invitació al banquet és signe 

del que Déu vol oferir a tota la humanitat. I per fer-ho ben entenedor no ens parla d’un 

banquet qualsevol, sinó de la festa de casament del 

fill d’un rei. Com és possible que hi hagi convidats 

que rebutgen anar-hi? Jesús sabia que la invitació 

podia ser rebutjada. Una la rebutgen de manera 

conscient: “No hi van voler anar”; altres responen 

amb indiferència: “No en van fer cas”; i altres hi 

van reaccionar d’una manera hostil contra els 

criats. 
 

El més bonic, però, de la paràbola és que el rei no 

es desdiu del banquet. I omple la sala de convidats. 

Aplicació. 

 Tots estem convidats al Banquet de déu. La persona humana és lliure d’acceptar la 

invitació. Com és possible renunciar a la festa d’un banquet? 

 Molta gent ja no escolta cap crida de Déu. Prefereixen viure una vida “solitària” 

 Avui aquesta invitació continua rebent desinterès i fins refús. 
 

Tinguem en compte que la vida no és només aquesta existència de treballs i preocupacions, 

penes i disgustos. Déu prepara una festa final per a tots els seus fills i filles. A tots ens vol 

veure asseguts, al voltant d’una mateixa taula, gaudint per sempre d’una vida plenament feliç. 

És veritat que cada vegada són menys els qui s’interessen per les creences religioses. La 

societat creix en una indiferència religiosa. Hi ha, però, una cosa que els creients mai no hem 

d’oblidar. Déu no està en crisi; mai es fa enrere de la voluntat de salvar tota la humanitat a 

cada seva. Déu no exclou ningú. El seu desig és que la sala s’ompli de convidats. 
 

I una nota final. Què vol dir que algú hi ha entrat sense el vestit de festa? Pot ser un toc 

d’alerta als que venim al Banquet de l’Eucaristia i no ens preocupem del sofriment humà. La 

nostra participació a l’Eucaristia dominical té com a objectiu combregar amb el Crist; però 

aquesta comunió s’ha de manifestar després en la solidaritat, en el servei, en fer un món més 

humà; en condemnar sentències injustes i inhumanes sigui de presos polítics o de permetre 

que caps d’estat corruptes fugin i se’ls demani comprensió. 
 

Que a la festa que ens invita Déu hi siguin els nostres familiars i amics també depèn de 

nosaltres. Oi que quan fem una festa familiar i hi manca algú proper íntim ho lamentem? Que 

no ens passi això el dia que estiguem al Banquet del Regne.  


