
DIUMENGE 2 DURANT L’ANY (17 de gener) 
 

Amb la festa del Baptisme  de Jesús, diumenge passat, s’acaben les festes de Nadal. Ara entrem en 

uns diumenges que contemplem Jesús com a adult. No s’ha quedat infant; ofereix un nou camí de vida i 

de salvació. Les lectures d’avui ens hi fan llum. 
 

1ª lectura. Samuel respon a Déu: “Parleu, que el vostre servent us escolta” Samuel era un noi que 

comença a despertar a la vida. Un noi que neix de la insistència a Déu  per part de la mare que si tenia 

un fill (ella era estèril) l’oferiria a Déu en el servei del temple. I 

la promesa la compleix. El deixa al temple en les mans del 

sacerdot Eli. Acompanyat per aquest, Samuel respon a la crida 

que Déu li feu al cor de la nit, i així esdevingué el gran profeta 

d’Israel (aniria bé conèixer tota la seva història; la trobareu en 

el llibre de Samuel) 
 

Evangeli. Aquí hi veiem un sentit a la crida. Dos deixebles de 

Joan, Andreu i un company (tu i jo). Joan: “Mireu l’Anyell de 

Déu”. No resten indiferents. Aquestes paraules fan que canviïn 

de camí; i es posen a seguir-lo. Jesús els dirà al veure que el 

segueixen: “Què voleu”? I ells: “on us allotgeu”?. I Jesús: 

“Veniu i ho veureu”. Hi van, veuen on s’allotja i es queden amb 

ell aquell dia. I recorden l’hora: vora les 4 de la tarda. 
 

Aplicació. Trets característiques de la crida són la disponibilitat i la decisió. A cada estat de vida ens 

demana una decisió. Una parella que es casen se’ls pregunta: “Esteu disposats a acollir el fills que 

rebreu de Déu i a educar-los segons la Llei de Crist i de l’Església”?. Quan un es ordenat de 

sacerdot se li demana tenir cura de conduir el poble de Déu i l’obediència al bisbe. Els religiosos 

responen amb disponibilitat acollir la pobresa, la castedat i l’obediència. Els pares que inscriviu un 

fill/a a la catequesi se us demana ser testimonis de la fe en Jesucrist i acompanyar a l’infant en la 

maduració de la fe en cada etapa de la seva vida. 
 

Avui ens podem preguntar tots i totes, com a pares de família, que sabeu bé el desig d’una societat 

que reclama persones ben preparades en tots els camps, ¿enteneu que hi ha una crida que reclama 

també persones al servei de la fe i de l’Església?. Tots plegats, pares, catequistes, avis, sacerdots, 

religioses,... ajudem a les noves generacions a descobrir que hi ha una crida de Déu que parla a 

cadascú?. 
 

“Veniu i ho veureu”. Fem estada en Jesús i descobrirem que és el que ens demana i quina crida ens fa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


