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Jesús per transmetre el missatge del Pare es val d’elements naturals, ben visibles I vivents
en aquella cultura. El que diu amb paràboles és real, tocable i experimentable.

Avui ens ofereix dues paràboles breus i senzilles, però grans en el seu contingut. Les dues ens
parlen del mateix: del creixement, però des de dos aspectes diferents: l’un, des de la força
de la mateixa llavor,  i  l’altre, des de la petitesa que està cridada a ser gran.  Déu té un
projecte,  petit,  però  està  cridat  a  créixer.  Déu,  però,  té  paciència  i  sap  esperar  els
processos.

Els humans, envoltats de tecnologia, volem i anhelem que tot vagi ràpid: que desseguida tingui
treball, que aquella tasca l’hagi portat ja a terme, que la carrera l’acabi aviat, que la plantació
doni fruit ben aviat... Ho volem tot ràpid i no ens adonem que anant tan ràpids arribem al final
de l’existència humana, sense haver-la viscut. No som capaços d’anar fent els processos amb
pausa i seguretat, amb treball i descans, amb creixement físic i alhora exterior i espiritual.
Els processos són lents. En la lentitud hi ha la seguretat.

La fe, la llavor sembrada en els nostres infants i adolescents no pot donar fruit avui per
demà. La llavor té força per si mateixa. El Regne de Déu, la llavor, és ple de vida, té capacitat
de germinar, de créixer, de despertar.

Un exemple que va impactar a molta gent. Fa anys. Es
tracta  d’un  metge  de  Tunisia  anomenat,  Moncef
Marzouki  que  havia  estat  exiliat  durant  dècades  a
França.  Després  de  poder  retornar  al  seu  país,  va
arribar  a  ser-ne  president.  En  una  entrevista  que  li
varen fer i quan li demanaven com havia pogut superar
les  dificultats  i  situacions  que  havia  viscut,  ell  feia
servir l’expressió: “Vinc del desert i vaig veure el meu avi sembrant en el desert”

El desert d’Acatama, Xile, floreix una vegada a l’any i és espectacular. Allà acaben creixent
les plantes i les flors en un lloc on tot és desolació. I això és possible, perquè no només hi són
les pedres, també hi ha llavors. El sol crema la terra, però si arriben les pluges la llavor creix.

Massa sovint ens lamentem dels nostres infants i joves. S’hi ha sembrat una llavor; el terreny
on viuen és sovint un pedregal. Creieu que no es possible que hi plogui i les llavors creixin? El
que ens cal, potser, es provocar que plogui en les seves vides.

Estem cridats, tots, a retrobar-nos amb Déu. Sant Pau ho deixa clar: “sabem que mentre
vivim, vivim com emigrats del Senyor,... però ens sentim tan coratjosos, que preferim
emigrar del cos, per anar a viure amb el Senyor”. Avui, però, molts dels nostres creients
s’adrecen al seus difunts dient-los: “allà on estiguis”. Jo crec que sers estimats no “estan on
sigui”, sinó que estan en el Senyor.

Aquest és el fruit final de la fe.


