
DIUMENGE 3 DURANT L’ANY  ( 24 DE GENER) 
 

Jesús comença el seu ministeri públic. I ho proclama solemnement; 

“S’ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. 

Convertiu-vos i creieu en la bona nova” 
 

Diríem que Jesús no va ensenyar una “doctrina religiosa” perquè els seus deixebles 

l’aprenguessin i la difonguessin. Jesús anuncia un “esdeveniment” que demana ser acollit ja que 

ho pot canviar tot. 
 

“S’ha complert el temps”. “S’acosta un temps nou; Déu no vol deixar-nos sols davant els 

nostres problemes i reptes. Vol construir amb nosaltres una vida més humana. Canvieu de 

manera de pensar i d’actuar” 
 

“El Regne de Déu és a prop” Per Jesús el “Regne de Déu” és la vida tal com Déu la vol 

construir. És això que el crema per dins. És el que ens ha de cremar a nosaltres. I per 

construir, tots ho sabem, a voltes cal “destruir”. La pandèmia ens destrueix maneres de ser i 

d’obrar. 
 

Ens podem preguntar, doncs: “Com seria la 

vida si tots en lloc de pensar tant en 

nosaltres mateixos, visquéssim el dolor dels 

refugiats, dels perseguits, dels qui dormen 

al carrer, dels qui són empresonats 

injustament? Com canviaria la vida, les coses 

i les lleis si els polítics no pretenguessin el 

poder, la riquesa i honor, sinó descobrir que Déu ens vol veure dinant i no morts de gana? I 

encara, com fora l’Església, si només es dediqués a construir la vida tal com Déu la vol, no com 

la volen els amos del món? 
 

Sempre que Déu regna en el món, la humanitat progressa en justícia, solidaritat, comprensió, 

fraternitat i pau. 
 

“S’ha complert el temps”. No val mirar enrere. No podem construir com si res no estigués 

esdevenint. Un cop Jesús ha proclamat aquest anunci, aquest nou projecte de vida, cerca 

col·laboradors per tirar endavant aquest projecte. Passant pel llac de Galilea cerca seguidors 

que l’ajudin en aquest projecte. Ser deixeble d’Ell no és tant aprendre doctrines com seguir-

lo en el seu projecte de vida. 
 

Per entrar a formar part d’aquest projecte cal la “conversió”. El verb grec que és traduït per 

“convertir-se” significa en realitat “posar-se a pensar”, renovar l’enfocament de la vida. Per 

tant, cal revisar el que ens bloqueja la vida. No som feliços. Hi ha realitats dins nostre que 

ens ofeguen. Convertir-se és eliminar pors, egoismes, tensions que no ens deixen viure d’una 

manera sana  i harmoniosa. La conversió que no produeix pau i alegria no és autèntica. I 

convertir-nos no és viure sense pecat, sinó aprendre a viure el perdó.  

 



 

“Sortim a sembrar la Paraula” és el lema d’aquesta setmana 

de la Paraula. Som poc coneixedors de la Paraula de Déu. La 

Bíblia la tenim com un llibre antic o simplement d’estanteria. 

Per al cristià ha de ser el llibre de la tauleta de nit. Cal tenir 

moments de lectura, reflexió d’aquesta Paraula. No és 

suficient “sentir-la” (dic sentir-la) el diumenge. Al Full 

Dominical hi ha les lectures. A casa, amb família, tornem-la a 

llegir i a parlar. Busquem moments de diàleg de la mateixa 

amb algú 

 


