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Santíssima Trinitat

Primera lectura: Proverbis 8,22-31
La saviesa havia nascut abans que la terra existís. 

La primera col·lecció del llibre dels Proverbis (Pr 1–9) es caracteritza, 
entre d’altres coses, per una sèrie de poemes sobre la figura de la savi-
esa, en els quals el protagonista pronuncia un discurs públic adreçat als 
inexperts. Ens referim a Proverbis 1,20-33; 8,1-36 i 9,1-5. 
Proverbis 8 constitueix el segon discurs, el més llarg i solemne de tots. 
Comença amb una introducció en què es descriu l’escenari (vv. 1-3) i 
acaba amb una conclusió exhortativa (vv. 32-36). El cos del discurs conté 
un elogi del seu propi ensenyament (vv. 4-11), una lloança personal (vv. 
12-21) i una descripció de la seva relació amb Déu i el món (vv. 22-31). 
Pr 8,22-31 és el text més cèlebre del capítol, tot i que també el més com-
plicat. Els seus problemes filològics no tenen fàcil solució. Un altre dels 
punts discutits és la seva relació amb temes mitològics d’altres cultu-
res. De totes maneres, l’element més destacable en aquests versets és 
l’estreta relació entre Déu i la Saviesa, entre el creador i la seva primera 
criatura. En aquesta part del discurs la Saviesa cedeix el protagonisme a 
Déu. Déu passa a ser el subjecte de quasi totes les accions: crear, formar, 
engendrar, assentar, fer, establir, traçar, condensar, fixar, assenyalar, fona-
mentar. La intensa activitat creadora de Déu es pot resumir així: Déu crea 
la Saviesa i crea l’univers, però ella és anterior al món, assisteix a la seva 
organització i, per acabar, fa de pont entre Déu i els humans. ¿Com defi-
nir-la? La Saviesa és la revelació de Déu, és la seva pròpia comunicació 
vitat; comunicació que ressona en l’univers, en la història i en cada per-
sona humana. 

Segona lectura: Romans 5,1-5
Estem en pau amb Déu, gràcies a Crist, per l’Esperit Sant.

A Romans 5,1–8,39, la segona secció de la part doctrinal de la carta als 
cristians de Roma, Pau intenta explicar en què consisteix la salvació que 
Déu ens concedeix mitjançant la fe en Jesucrist. La nostra lectura (5,1-5) 
forma part de 5,1-11, passatge de transició entre els dos blocs doctrinals 
de la carta, on l’apòstol descriu l’experiència cristiana de la persona jus-
tificada, una experiència caracteritzada per la serenitat, la pau i l’alegria 
que deriven de la reconciliació amb Déu. 
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Cal notar que el nexe que Pau estableix entre les diverses virtuts indica-
des és de caràcter existencial. Es parteix de la tribulació, es passa per la 
constància i la virtut provada per acabar amb l’esperança (vv. 3-4). Les 
tribulacions no destrueixen l’esperança; al contrari, la reforcen perquè 
l’amor de Déu, que l’Esperit Sant ha vessat entre els creients, és més fort 
que qualsevol prova. Per això, «l’esperança no pot defraudar ningú» (v. 5). 

Evangeli: Joan 16,12-15
Tot allò que és del Pare és meu; l’Esperit Sant ho rebrà i us ho anunciarà. 

La pàgina evangèlica d’avui pertany a Joan 13–17, el testament espiri-
tual de Jesús o «sermó de la Cena». En la vigília de la seva mort, Jesús 
s’acomiada dels deixebles i els anuncia, per cinquena vegada i darrera, la 
vinguda del Paràclit (16,12-15). 
Durant el temps que han estat junts, Jesús els ha transmès tot el missatge 
evangèlic. Així ho ha afirmat ell mateix poc abans: «A vosaltres us he dit 
amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare» (15,15). 
Amb tot, encara els falta aprofundir en la seva insondable riquesa. Encara 
no estan preparats per «carregar» amb tot el missatge. No el podrien supor-
tar (v. 12). Per això, Jesús no vol marxar sense deixar-los un altre mestre 
que els segueixi instruint i acompanyant. A aquest mestre l’anomena «l’Es-
perit de veritat», encarregat de guiar-los en el camí de la veritat plena, és a 
dir, cap al coneixement personal i vital de Crist, de la seva persona, obra i 
missatge, ja que en l’evangeli de Joan la Veritat és Crist. No aportarà una 
revelació nova sinó que els permetrà aprofundir en allò que Jesús ja els 
havia ensenyat amb vistes al futur. «L’esdevenidor», és a dir, les coses futu-
res (en grec ta erkhomena) són l’experiència concreta dels fidels amb les 
seves llums i ombres. Jesús continua essent l’únic que ens revela al Pare. 
L’esperit, en canvi, fa que aquesta revelació penetri en el cor dels fidels. En 
darrer terme, el Paràclit, com el mateix Jesús, és un enviat del Pare (v. 13). 
Com Jesús glorifica el Pare (17,1.4) perquè revela el seu amor i la seva força 
salvífica, així també l’Esperit glorifica Jesús (passant ell gairebé inadvertit), 
perquè continua la seva mateixa revelació (v. 14). 
L’anunci del Paràclit acaba amb un verset conclusiu (v. 15) que subratlla la 
unitat entre el Pare i el Fill. Així doncs, gràcies a l’acció de l’Esperit Sant, 
els creients aprofundiran en la comprensió del misteri de Jesús i hi des-
cobriran el rostre del Pare. 

201132 Calduch.indb   394 07/02/2014   13:40:35



CI
CL

E 
C

395

El Cos i la Sang de Crist

Primera lectura: Gènesi 14,18-20
Portà pa i vi. 

Situat en l’anomenat «cicle d’Abraham i del seu fill Issac» (Gn 12,1–25,18), 
el capítol 15 del Gènesi presenta Abraham com un guerrer que venç reis 
poderosos. En els vv. 18-20 hi ha un episodi, que en l’origen potser era de 
caire exclusivament militar o polític, que ha estat interpretat per la mateixa 
tradició bíblica (Sl 110,4) en clau religiosa i espiritual. 
Melquisedec, rei de Salem, ofereix pa i vi a Abraham que torna, vencedor 
però exhaust, d’una batalla contra els reis veïns: el gest és només un 
senyal de col·laboració, perquè permet a l’exèrcit rival refer les forces. 
Amb tot, essent Melquisedec sacerdot, el gest pot tenir una connotació 
sacrificial; és a dir, es pot entendre com un ritu d’acció de gràcies per la 
victòria. Tant és així que en el v. 19 s’ha conservat el text d’una benedic-
ció ritual. Les paraules de Melquisedec aclareixen l’episodi i confirmen la 
realització de les promeses: els enemics d’Abraham han estat derrotats i 
el seu nom és enaltit per un rei-sacerdot davant de reis. 
La teologia cristiana ha interpretat el text en clau cristològica i successi-
vament eucarística. Per exemple, en el capítol 7 de la carta als cristians 
hebreus, l’autor veu en la figura enigmàtica i profètica de Melquisedec la 
prefiguració del sacerdoci sacrificial de Crist. 

Segona lectura: 1 Corintis 11,23-26
Cada vegada que en mengeu i en beveu, anuncieu la mort del Senyor. 

1Co 11,2–14,39 és una secció de la carta del tot dedicada a les assem-
blees litúrgiques, reunions en les quals se celebrava la cena del Senyor i 
s’aprofundia en el coneixement del missatge evangèlic. Aquestes reuni-
ons fraternals eren, doncs, moments molt importants per a la vida de la 
comunitat. Lamentablement, en les assemblees de Corint se solia violar 
la fraternitat cristiana amb comportaments reprovables. 
Amb l’objecte de corregir aquestes desviacions, Pau recorda un fragment 
de catequesi apostòlica sobre la Cena del Senyor, és a dir, la santa «tra-
dició» de l’Eucaristia (11,23-26). Es tracta del primer relat escrit de la ins-
titució de l’Eucaristia, ja que els evangelis són posteriors a aquesta carta. 
En la fórmula del pa eucarístic se subratlla l’aspecte sacrificial i redemptor 
«Això és el meu cos, ofert per vosaltres», un cos entregat a la mort per 
al vostre alliberament. L’eficàcia d’aquesta donació va unida al concepte 
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bíblic de «memorial», en què passat (el sacrifici de Crist), present (feu això 
per celebrar el meu memorial) i futur (anuncieu la mort del Senyor fins 
que torni) estan estretament vinculats. La fórmula del calze eucarístic, 
molt semblant a la de Lc 22,20, se centra en el tema de la nova aliança 
agafat de Jr 31,31-34. Crist estableix una aliança no amb la sang d’ani-
mals sacrificats que es vessa sobre el poble, com en el Sinaí (Ex 24), sinó 
amb la seva pròpia sang, instrument perfecte de comunió entre Déu i la 
criatura. 

Evangeli: Lluc 9,11b-17
Tothom en menjà tant com volgué.

Els darrers episodis de l’activitat de Jesús a Galilea, recollits en el capítol 9 
de l‘evangeli de Lluc, se centren en l’ensenyament de Jesús als deixebles. 
Després de la missió dels Dotze (9,1-6) i la perplexitat d’Herodes (9,7-9), 
Lluc narra el retorn dels apòstols i la multiplicació dels pans (9,10-17). 
Aquest últim episodi esdevé en dos llocs molt diferents: a Betsaida, ciutat 
molt poblada (vv. 10-11), i en un lloc desert sense identificar (vv. 12-17). 
Jesús volgué cloure la seva missió a través de Galilea amb un acte real i 
simbòlic a la vegada: reunir-se amb els deixebles i la multitud i compartir 
el pa que ell mateix havia multiplicat. Jesús no vol acomiadar la gent i 
que cadascú s’espavili per menjar, però tampoc no vol que els deixebles 
vagin a cercar provisions per a tots. És probable que amb l’expressió 
«Doneu-los menjar vosaltres mateixos» Jesús vulgui posar a prova la fe 
dels seus deixebles. Aquests, amb tot, no capten la intenció del mestre. 
El fet que fossin uns cinc mil homes i que Jesús els manés d’asseure’s 
en grups de cinquanta fa pensar en Ex 18,21, on es llegeixen les ins-
truccions que Moisès donà als jutges. El simbolisme numèric continua 
amb els cinc pans i dos peixos (cf. Ex 16,13-16 i Dt 18,15) i després amb 
els dotze coves de les sobres (els dotze apòstols). És evident l’al·lusió 
a l’Última Cena: «Prengué el pa, digué l’acció de gràcies, el partí i els el 
donà» (22,19) i a l’aparició als deixebles d’Emaús: «Prengué el pa, digué 
la benedicció, el partí i els el donava» (24,30). El miracle és evident i, amb 
tot, en aquesta ocasió Lluc no parla ni de la sorpresa ni de l’entusiasme 
de la gent (cf. Jn 6,14). 
El miracle del pa que alimenta la gentada es transforma en la imatge de la 
comunitat que es reuneix al voltant del Crist present en la Cena. 
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Sant Joan Baptista
24 de juny 

Primera lectura: Isaïes 49,1-6
T’he fet llum de tots els pobles. 

Obra del Deutero-Isaïes, profeta anònim de l’exili i autor de Is 40–55, el 
nostre text es coneix com el segon cant del servent del Senyor (Is 49,1-6). 
Alguns autors el fan acabar en el v. 7 i altres l’allarguen fins i tot fins al v. 
9a. Sigui com sigui, el poema insisteix en la vocació, investidura i missió 
del servent, la identitat del qual roman en l’ombra. ¿Qui és en realitat el 
servent del Senyor? És una pregunta que es pot aplicar als quatre cants, 
i en cap no troba una resposta concreta. En el nostre cas la qüestió es 
complica per la doble menció d’Israel com a servent (Is 49,3) i com a des-
tinatari de la missió a ell confiada (Is 49,5-6). 
El cant comença amb una invitació que el servent adreça als habitants de 
les «illes», terme típic del Deutero-Isaïes, que designa les terres remotes 
a les quals també arriba la potència del Senyor (v. 1a). Anàlogament a 
com féu Jeremies, el servent descriu en primera persona la seva vocació 
i funció com a missatger de la paraula divina (vv. 1b-2). En el v. 3 recorda 
una afirmació del Senyor sobre la seva persona: «Ets el meu servent, estic 
orgullós de tu» i tot seguit expressa la seva frustració davant el fracàs de la 
seva missió que li havia estat confiada pel Senyor que, malgrat el fracàs, 
sempre va ser al seu costat (v. 4). En el v. 5 el servent exposa la resposta 
que el Senyor li donà. Després d’una llarga introducció, en la qual de nou 
fa referència a la seva vocació des del «si de la mare» (cf. v. 1b), escoltem 
el contingut de la resposta que podem resumir així: el Senyor no limita la 
seva missió a Israel, sinó que l’estén a totes les nacions. Israel es conver-
teix, doncs, en «llum de tots els pobles» (v. 6). 

Segona lectura: Fets dels Apòstols 13,22-26
Abans que vingués el Crist, Joan va predicar a tot el poble.

La segona lectura se situa en el context de Fets 13,1–14,28, on Lluc narra 
el primer viatge missioner de Pau, l’únic que fa en companyia de Bernabé 
(curiosament Pau en les seves cartes no diu res d’aquest viatge). Al mateix 
temps aquest relat pertany a una secció més àmplia dedicada a l’evange-
lització de Xipre i Àsia Menor (Fets 13,1–15,35) amb què comença la ter-
cera part del llibre (Fets 13,1–28,31) i a la qual podríem posar el següent 
títol: «D’Antioquia a Roma passant per Grècia». 
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A Fets 13,13-41 escoltem l’únic discurs que Pau pronuncia davant un 
públic jueu, al qual s’adreça amb les següents expressions: «Israelites i 
tots els qui creieu en l’únic Déu» (13,16); «Germans, a nosaltres, els des-
cendents d’Abraham» (13,26) i «Germans» (13,38). Aquestes al·lusions 
als oients determinen les tres parts del seu discurs: 13,16-25; 13,26-37; 
13,38-41. Curiosament el leccionari selecciona els darrers versets de la 
primera part (vv. 22-25) als quals afegeix el v. 26 amb què s’obre la segona. 
Pau comença el seu discurs fent un resum de la història d’Israel, dels 
patriarques fins a David, la promesa del qual remet a l’oracle de Natan 
sobre la descendència davídica (cf. 2Sa 7,12-16). Aquesta història de pro-
meses passa per Jesús, el salvador d’Israel, i culmina en la figura de Joan 
Baptista, el precursor. 

Evangeli: Lluc 1,57-66.80
S’ha de dir Joan. 

L’evangeli de la infància de Lluc (Lc 1 –2) es compon de dos grans díptics: 
el díptic de les anunciacions (1,5-56) i el díptic de les nativitats (1,57–2,52). 
En aquest darrer se succeeixen les escenes següents: per un costat, el 
naixement, la circumcisió i la vida oculta de Joan Baptista, amb el cant 
del Benedictus (1,57-80); i per l’altre, el naixement de Jesús, la visita dels 
pastors, la circumcisió del nen amb un esment a la vida oculta de Jesús 
de Natzaret i la presentació de Jesús en el temple, amb el Nunc dimittis 
de Simeó i la profecia d’Anna (2,1-40). Segueix un episodi complementari: 
Jesús entre els doctors (2,41-52). Amb aquests fets aquí narrats es realit-
zen totes les promeses de Déu. Naixement, circumcisió i vida oculta són, 
sense cap dubte, els tres moments més importants d’aquest díptic. Per 
un costat, exigeixen una interpretació teològica (cf. els himnes proclamats 
per Zacaries, Simeó i Anna), i per l’altre ens introdueixen en la vida terrena 
de Jesús. 
El nostre text està format per 1,57-66 (naixement, circumcisió i vida oculta 
de Joan Baptista) i 1,80 (compendi del període que cobreix des de la cir-
cumcisió fins a l’activitat pública de Joan). El naixement de Joan Baptista 
és motiu i ocasió d’alegria per als veïns i parents perquè «el Senyor li havia 
fet aquest favor tan gran». Es tracta d’una primera revelació de Déu. El 
naixement de Joan és anticipació i pregustació d’una alegria més gran. 
Més que en la circumcisió, Lluc insisteix en la imposició del nom al nen. 
En lloc de posar-li el nom del pare, tal com establia la tradició, li posaren 
Joan («Jahvè és misericordiós»). I de cop Zacaries recobrà la paraula! 
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Diumenge 13 de durant l’any

Primera lectura: 1Reis 19,16b.19-21
Eliseu anà amb Elies, i era el seu ajudant. 

En el context de l’anomenat «cicle d’Elies» (1Re 17,1–2Re 1,18) se situa 
la vocació d’Eliseu, successor del profeta Elies. Elies marxa de la mun-
tanya de l’Horeb i es posa en camí, però el narrador no ens diu res del 
viatge que, se suposa, deu haver estat llarg. De cop el profeta es troba 
en el poble d’Eliseu, on aquest està treballant de valent en el camp (porta 
la darrera de dotze parelles de bous). En veure’l, Elies se li acosta i li tira 
a sobre el seu mantell, en una mena d’investidura. És un gest simbòlic 
que indica un traspàs de poders vinculats a la sacralitat del mantell (cf. 
2Re 2,8.13-14, on el mantell té poders miraculosos) i alhora l’encàrrec 
d’una missió de part de Déu. El mantell es pot entendre com el símbol del 
carisma profètic. El traspàs de poders recorda el que féu Moisès amb el 
seu successor Josuè (cf. Nm 17,18-23), tot i que amb un ritual diferent. 
Eliseu comprèn perfectament el gest d’Elies i decideix seguir-lo, tot i que 
primer li demana de poder acomiadar-se dels seus pares, ja que havia 
entès que la nova missió el separaria d’ells. Elies li ho concedeix, però 
insisteix que torni aviat atesa la importància de la missió (cf. per contrast 
Lc 9,61-62, a l’evangeli d’avui). Abans de partir, Eliseu fa un banquet de 
comiat amb els seus, segons les normes socials orientals. Un cop acabat 
aquest acte de fe i humanitat, es posa al servei del mestre, com havia fet 
Josuè amb Moisès (Ex 24,13). 

Segona lectura: Gàlates 5,1.13-18
Heu estat cridats a ser lliures. 

En la tercera i última part de la carta als cristians de Galàcia (Ga 5,1–6,10) 
Pau baixa al terreny pràctic i exhorta els cristians a viure dignament la 
seva llibertat. El tema principal del nostre fragment (5,1.13-18) és pràcti-
cament el mateix que domina la resta de la carta. La llibertat és el gran do 
de la redempció: el cristià és alliberat de l’esclavatge del pecat i d’una reli-
gió feta de normes i lleis. La llibertat del cristià, l’origen de la qual rau en 
la llibertat de Crist, cal posar-la al servei del proïsme (v. 13). Ara bé, si un 
entengués per llibertat deixar-se portar per la «carn» (els afanys desorde-
nats i egoistes), aleshores manifestaria estar sota la pitjor llei, al marge de 
l’Evangeli i del Crist, ja que la caritat és el cim de la llei de l’Esperit: tota llei 
es compleix si es compleix el manament de l’amor fratern (v. 14). Sembla 
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que la predicació dels falsos mestres provocava divisió i enfrontaments 
entre els gàlates, i l’apòstol en treu, amb amargor i un xic de sarcasme, 
conseqüències (v. 15). 
En els vv. 16-18 Pau estableix una oposició entre «esperit» i «capricis de 
la carn». L’esperit és l’Esperit Sant que orienta el cristià cap al bé, mentre 
que els «capricis de la carn» són les tendències egoistes pròpies de l’és-
ser humà. 

Evangeli: Lluc 9,51-62
Resolgué decididament d’encaminar-se a Jerusalem.

Llegim avui les primeres línies de la secció central de l’evangeli de Lluc 
coneguda com «el camí de Jerusalem», al qual dedica quasi deu capí-
tols (Lc 9,51–19,28). És un llarg camí no només geogràfic i espacial, sinó 
també espiritual i teològic cap al destí darrer del Messies. La cèlebre frase 
de Lluc 9,51 és crucial per dos motius: perquè indica l’inici d’aquest llarg 
recorregut i perquè esmenta la gloriosa ascensió al cel amb què es clourà 
l’itinerari terrenal de Jesús. Així doncs, la vocació de Jesús no té com a 
destí definitiu la mort sinó la Pasqua i la glòria. 
En el nostre text podem distingir dos temes: l’actitud a prendre amb els 
qui no accepten Jesús (vv. 52-56) i la disposició dels qui el segueixen (vv. 
57-62), precedits d’un anunci de tema (v. 51). Els samaritans eren veïns 
odiats. Considerats pitjor que els estrangers, eren enemics de raça i reli-
gió. Amb tot, Jesús s’atreveix a demanar-los hospitalitat. La seva negativa 
encengué la ira de Jaume i Joan, «els fills del tro», que volien respondre 
imitant l’estil profètic d’Elies (2Re 1,9-12). Ferm en la seva decisió, Jesús 
ni destrueix l’enemic ni cedeix davant d’ell: simplement continua el seu 
camí. 
En l’evangeli Jesús apareix sempre en camí. Per estar amb ell cal seguir-lo, 
cal caminar al seu pas, amb el seu ritme, cercant la seva petja. En altres 
paraules, cal adoptar el seu estil de vida. Dictades pel mateix Jesús en 
un llenguatge proverbial, les condicions per seguir-lo són les següents: 
no aferrar-se a les coses i als suports humans i materials, no retardar la 
decisió d’evangelitzar adduint bones excuses i, en fi, no cedir davant la 
nostàlgia del passat sinó treballar amb afany en la missió. L’expressió 
«tenir la mà a l’arada» fa al·lusió a la vocació d’Eliseu (primera lectura), 
però Jesús es mostra més exigent que l’antic profeta. 
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Sant Pere i Sant Pau
29 de juny

Primera lectura: Fets del Apòstols 12,1-11
Ara veig que el Senyor m’ha alliberat de debò de les mans d’Herodes. 

El c. 12 dels Fets dels Apòstols, un dels més animats i moguts de l’obra, 
gira al voltant de la figura de Pere i de la seva importància per a la comu-
nitat de Jerusalem. En el v. 5 llegim que mentre Pere era a la presó «la 
comunitat pregava Déu per ell sense parar». El relat està compost com un 
drama, en quatre escenes que es corresponen simètricament. La primera 
escena (vv. 1-5) es refereix a Herodes (Agripa I) que fa executar Jaume 
i empresona Pere. La segona (vv. 6-11), a la presó, explica el miraculós 
alliberament de Pere. La tercera (vv. 12-17) mostra el difícil reconeixement 
de Pere a casa de Maria. En la quarta (vv. 18-23) torna Herodes: recerca 
en va de l’evadit i després la mort del tirà a Cesarea. 
El nostre fragment contempla solament les dues primeres escenes 
esmentades (12,1-5 i 6-11). La primera comença amb la repressió parcial 
(«alguns membres de l’Església») del perseguidor i la seva primera víc-
tima. És Jaume, un dels Dotze, germà de Joan, fill del Zebedeu. L’opor-
tunisme polític d’Herodes es confirma: veient que l’assassinat de Jaume 
va agradar als jueus, fa arrestar Pere i el sotmet a una extrema vigilància. 
És la segona persecució que s’abat sobre l’església de Jerusalem. La 
primera és la que es va desencadenar després de la lapidació d’Esteve 
(8,1-3).
En la segona escena Déu actua de nit i en el darrer moment (cf. altres 
relats d’alliberament a Fets 5,19; 16,25). Tot recorda la nit pasqual, arque-
tip de tot alliberament salvífic (aquella nit, l’àngel del Senyor, la pressa, el 
mantell i les sandàlies). Desaparegut l’àngel i alliberat Pere, escoltem la 
lectura teològica que l’apòstol fa de la seva evasió (v. 11).

Segona lectura: 2 Timoteu 4,6-8.17-18
Ja tinc reservada la corona que m’he guanyat.

La segona carta a Timoteu és una mena de testament autobiogràfic de 
l’apòstol Pau. El fragment d’avui està pres de la darrera secció de la carta 
(4,6-18), on es recullen notícies personals de l’apòstol, encàrrecs i reco-
manacions diverses al seu col·laborador. Arribat al final de la vida, Pau 
dirigeix la seva mirada al passat i explica la seva apassionant experiència 
cristiana. Ho fa mitjançant imatges. La primera és una imatge cultual i 
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evoca el ritu de la libació (lit.: «ser vessat en ofrena») o els sacrificis en el 
temple. La segona pertany al món de la navegació («desfer les amarres 
i deixar el port»), un dels mitjans més moderns d’aquell temps utilitzat 
sovint per l’apòstol. La tercera és militar i al·ludeix a la batalla de la seva 
vida: lluites, persecucions, hostilitats... («després de lluitar en aquest noble 
combat»). La darrera és una imatge esportiva («acabada la cursa», «la 
corona que m’he guanyat»). En cada instant d’aquesta aventura d’amor i 
lliurament sempre ha comptat amb la protecció del Senyor que l’ha assis-
tit i donat forces per proclamar el seu missatge (v. 17). 

Evangeli: Mateu 16,13-19
Tu ets Pere. Et donaré les claus del Regne del cel.

Amb aquesta pàgina es tanca la segona part de l’evangeli de Mateu 
(2,17–16,20) dedicada a l’anunci del Regne de Déu amb obres i paraules, 
i a les diferents reaccions a aquest anunci. Mateo 16,13-19 el situa en un 
moment molt important de la vida de Jesús, en el qual es veu obligat a 
afrontar el rebuig del poble i l’aparent fracàs de la seva missió. Malgrat 
aquestes dures proves, es veurà reconfortat en constatar que els seus 
deixebles, per boca de Pere, el reconeixen com a Messies, el Fill del Déu 
viu, títols que resumeixen la fe de l’església de Mateu. En aquest evangeli 
conflueixen dues dades rellevants: la confessió de fe de Pere i la promesa 
que Jesús li fa. Mentre la primera dada és comuna a tota la tradició sinòp-
tica, la segona és exclusiva de Mateu.  
En la primera escena, la confessió de fe de Pere (vv. 13-16), Jesús fa 
una pregunta a tots els deixebles que l’acompanyen, però l’únic que ofe-
reix una resposta definitiva és Pere. D’aquesta manera, Pere es revela 
no només com el portaveu sinó com el representant de tota la comunitat 
apostòlica. No només reconeix en Jesús el Messies sinó també el Fill de 
Déu. Per això, la seva no és només una professió de fe messiànica sinó 
també una professió de fe pasqual en la divinitat de Crist.
La segona escena, la promesa de Jesús a Pere (vv. 17-19), està cons-
truïda a partir de tres símbols que pertanyen a l’esfera de la solidesa i 
estabilitat (la pedra, les claus, lligar, deslligar). La «pedra» en el món bíblic 
representa la seguretat de Déu, refugi inassolible i inexpugnable (cf. Sl 
18). Les «claus» d’una casa expressen poder, domini o responsabilitat 
sobre ella (cf. Is 22,20-22). El binomi «lligar i deslligar» té caràcter jurídic i 
moral i implica autoritat i capacitat de decisió (cf. el binomi «perdonar i no 
perdonar» a Jn 20,23 referit als pecats).
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Diumenge 14 de durant l’any

Primera lectura: Isaïes 66,10-14c
Jo decantaré cap a ella, com un riu, la pau i el benestar. 

La tercera part del llibre d’Isaïes (Is 56–66), coneguda com a tercer Isaïes 
o Trito-Isaïes, s’atribueix a un profeta anònim del post-exili que s’enfronta 
a una situació complexa i difícil a la qual intenta donar resposta: la decep-
ció i el desànim provocats pel retard de l’alliberament, la difusió de les 
pràctiques idolàtriques, la divisió i l’enfrontament entre els diversos grups 
que viuen a Judà, el menyspreu dels estrangers i la pobresa del país. 
L’obra es pot dividir en quatre unitats: Is 56–59, on predominen els ora-
cles de judici; Is 60–62, sobre la nova Jerusalem; Is 63–64, una meditació 
històrica a partir del judici de les nacions i, per acabar, Is 65–66 on alter-
nen els temes de judici escatològic, restauració, nova creació i reunió de 
tots els pobles. A aquesta secció pertany el nostre fragment (66,10-14c), 
un text que desborda alegria, una alegria que neix després d’haver passat 
per la prova de l’exili babilònic. N’hi ha prou amb fixar-se en les expressi-
ons emprades (alegreu-vos, feu festa, estigueu contents, bategar de goig, 
consol, reviure com l’herba). Jerusalem, representada com una mare, 
comparteix l’alegria dels seus fills que tornen a la llar (vv. 10-11). L’origen 
d’aquesta alegria desbordant rau en Déu, que «com una mare consola el 
seu fill» i que, finalment, «es farà conèixer als seus servents» (vv. 13-14). 

Segona lectura: Gàlates 6,14-18
Jo porto en el meu cos les marques distintives de nostre Senyor Jesucrist.

Llegim l’última pàgina de la carta als cristians de Galàcia, en la qual Pau 
esbossa un retrat del veritable apòstol del Crist com a síntesi del seu pen-
sament (6,11-18). Per a Pau l’únic títol que pot ser motiu de presumpció, 
no davant els homes sinó davant Déu, va unit a la creu, l’única font de 
llibertat i de pau. La creu ens aparta de l’atracció del món i, per tant, de 
l’esclavatge de la mort interior (v. 14). No compten per a ell ni els valors 
jueus («la circumcisió») ni els valors pagans («la incircumcisió»), sinó els 
que ha portat el Crist (la nova creació) (v. 15). Pau expressa un auguri i una 
promesa. Els qui seguiran aquesta regla (o sigui, el que ell acaba d’expo-
sar) rebran la pau i la misericòrdia de Déu, i constituiran el nou poble de 
Déu, el vertader Israel, «l’Israel de Déu» (v. 16). 
Estar unit a Crist és el que preocupa Pau, la resta li importa ben poc. Pau 
pertany a Crist i els signes d’aquesta pertinença irreversible els duu en el 
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cos: són les «marques distintives de Jesús». Al·ludeix a les cicatrius cau-
sades pels cops i lapidacions que el fan semblant a Jesús en la seva vida 
terrena (v. 17). El to brusc de l’inici de la carta queda compensat amb l’ús 
del «germans» del final. Després d’un llarg i sovint polèmic debat amb els 
gàlates, l’apòstol troba de nou en la comunitat aquella fraternitat que els 
uneix en la missió (v. 18). 

Evangeli: Lluc 10,1-12.17-20
La pau que li desitgeu reposarà sobre d’ell. 

Situada a l’inici del «camí cap a Jerusalem» (Lluc 9,51–19,28), la nostra 
pàgina evangèlica (Lc 10,1-20) ens ofereix una síntesi sobre la missió 
cristiana. S’hi distingeixen tres parts: vv. 1-12 (instruccions diverses als 
deixebles), vv. 13-16 omesos pel leccionari (amenaces contra els insub-
misos) i vv. 17-20 (tornada dels deixebles). 
Lluc presenta Jesús organitzant una missió pels molts pobles que ha de 
visitar. Aquesta vegada envia 72 (alguns còdexs diuen 70) deixebles a 
missionar, per indicar que la missió no és exclusiva dels Dotze sinó de 
tota la comunitat eclesial. El nombre escollit és emblemàtic i indica tant 
la font de la missió (els 70 ancians d’Israel, anticipació de l’Església) com 
els destinataris, és a dir el nombre de nacions paganes enumerades en 
el «mapa de les nacions» de Gn 10 que indica la totalitat dels pobles de 
la terra. Així doncs, l’horitzó de la missió de l’Església és universal. En el 
primer verset, a més, trobem una bonica definició del deixeble missioner: 
«avançat» a Jesús, el precedeix com a precursor. Jesús els envia «de dos 
en dos» perquè el seu testimoni tingui el valor jurídic que exigia la llei (Dt 
17,6; 19,15). 
Els compromisos principals del missioner són tres. Primer, la pregària, 
«demaneu», ja que la fecunditat missionera neix del contacte viu i per-
sonal amb Déu. Segon, anunciar l’Evangeli amb pau, serenitat i valentia, 
fins i tot davant l’amenaça de persecució («com anyells enmig de llops»). 
Proposar, mai imposar ni forçar. Tercer, dur una vida sòbria i austera. En 
definitiva, viure segons l’estil de Jesús (cf. 9,58). 
Acabat el treball, els deixebles tornen al Senyor. El mal es retira («se’ns 
sotmeten») davant la força de l’Evangeli. L’entusiasme és inevitable, però 
Jesús el frena perquè entenguin que l’autèntica alegria no rau en el poder 
o en l’èxit sinó en el fet que «els vostres noms estiguin escrits en el cel» 
(v. 20). 
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Diumenge 15 de durant l’any

Primera lectura: Deuteronomi 30,10-14
Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir. 

La nostra lectura del llibre del Deuteronomi forma part del tercer i darrer 
discurs de Moisès (Dt 28,69–30,20). Partint de la conversió («si et conver-
teixes al Senyor»), l’autor exhorta al compliment de la llei. Són, en realitat, 
dos temes complementaris. El penediment duu amb ell la renovació inte-
rior que s’ha de traduir en obediència als preceptes de la llei. En el llen-
guatge bíblic «amb tot el cor i amb tota l’ànima» (v. 10) significa la totalitat 
de la persona, sense distingir entre intel·lecte, sentiments i voluntat. En 
altres paraules, de forma connatural. 
Conèixer, estimar i encarnar en la pròpia vida la paraula de Déu (la llei) no 
és una empresa impossible per a l’ésser humà, una empresa caiguda del 
cel sense relació amb el nostre món terrenal o perduda en la profunditat 
dels oceans. La paraula no és fora, sinó dins de cada persona, en el més 
íntim de l’ésser. Aquesta paraula interior i propera espera només que algú 
la posi en pràctica, que la transformi en obra, que la concreti en la vida 
quotidiana: «Són paraules (el manament) que tens molt a prop teu per 
poder-les complir: les tens als llavis, les tens al cor» (v. 14). Només cal 
complir-les. 

Segona lectura: Colossencs 1,15-20
Déu ha creat tot l’univers per ell i l’ha destinat a ell. 

La carta als cristians de Colosses ens ofereix la seva pàgina més cèlebre 
i profunda, el seu himne a Crist, creador i salvador (Col 1,15-20). Formulat 
en un llenguatge inèdit i original, aquest himne probablement procedeix 
d’una litúrgia baptismal de la qual formava part. El seu text ha estat reto-
cat per l’autor per adaptar-lo al nou context. 
Se sol dividir en dues estrofes paral·leles. La primera celebra Crist com a 
mitjancer de la creació (vv. 15-17) i la segona el vincula a la «nova crea-
ció», o sigui la redempció (vv. 18-20). A la primera estrofa es posa en relleu 
la primacia del Crist mitjançant expressions com «imatge» de Déu. Crist 
és arrel, centre suprem de la unitat, harmonia i cohesió de tota la creació: 
«Déu ha creat tot l’univers per ell i l’ha destinat a ell. Ell existeix abans que 
tot, i tot es manté unit gràcies a ell» (v. 17). A la segona estrofa es canta 
la primacia del Crist en l’Església, de la qual és «cap». És «l’origen» i «pri-
mícia dels qui retornen d’entre els morts», és a dir, és l’iniciador de una 
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nova humanitat destinada a la resurrecció gloriosa. La seva primacia es 
deu a Déu que va voler que en ell residís «la plenitud» (en grec, pleroma), 
categoria d’origen sapiencial que aplica al Crist la idea de la saviesa que 
omple l’univers (v. 19). La plenitud que habita en Crist es presenta com 
una força de reconciliació i de pacificació universal que neix del seu sacri-
fici (v. 20). 

Evangeli: Lluc 10,25-37
Per a mi, ¿qui són aquests altres? 

Closa la missió preparatòria dels «setanta-dos» deixebles, Jesús continua 
el seu camí cap a Jerusalem alliçonant els qui el volen seguir. L’evangeli 
d’avui ens ofereix una lliçó magistral. Consta de dues parts, un principi 
fonamental (la llei que condueix a la Vida) i una aplicació pràctica (la parà-
bola del bon samarità). Les dues parts es desenvolupen en forma d’un 
diàleg en quatre moments: a) algú fa una pregunta al Mestre; b) el Mestre 
li torna la pregunta, formulant-la de manera que ella mateixa indiqui la 
resposta; c) qui preguntà respon amb encert; d) el Mestre aprova la res-
posta i la tradueix en un imperatiu: fes el que dius i assoliràs la Vida que 
tant desitges. 
La primera pregunta («¿Què he de fer per tenir l’herència de la vida eterna?») 
la fa un doctor de la llei que pregunta el que ja sap. Per això Jesús l’invita 
a respondre ell mateix («¿Què hi ha escrit a la Llei?») i d’aquesta manera 
declara implícitament que ell accepta la llei. El lletrat cita el text fonamen-
tal de la fe d’Israel, és a dir, Dt 6,5 («Estima el Senyor...») i, a continuació, 
Lv 19,18 («Estima els altres...»). Jesús el lloa amablement però li diu que 
només li falta posar-ho en pràctica. 
La segona pregunta («¿Qui són aquests altres?») deixa entendre que hi 
ha persones que poden ser considerades com a proïsme i d’altres, en 
canvi, no. Per a Jesús no hi ha diferència. És el que intenta explicar amb la 
paràbola del bon samarità. En ple desert de Judà hi ha un home malferit. 
Ningú no el coneix. No se sap res d’ell. Però abans que res és un ésser 
humà. Aquesta és la seva dignitat. El veuen un sacerdot i un levita, ofici-
ants del temple de Jerusalem, i passen de llarg. Passa un samarità (per 
als jueus els samaritans eren estrangers, impurs i enemics) i, en canvi, 
s’apiada del malferit i fa una obra de misericòrdia. A la pregunta de Jesús 
(«¿Quin d’aquests tres et sembla que va veure l’altre que hem d’estimar 
en l’home que havia caigut en mans de lladres?»), respon el mestre de la 
llei sense dubtar: «El qui es va compadir d’ell». Sols li faltava practicar la 
llei que coneixia de memòria. Proïsme de cada persona humana és tota 
persona humana. 
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Diumenge 16 de durant l’any

Primera lectura: Gènesi 18,1-10a
Senyor, no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent. 

El capítol 18 del Gènesi (vv. 1-15) narra la trobada d’Abraham amb tres 
viatgers misteriosos que s’aturen prop de la seva tenda a l’hora més calo-
rosa del dia. Abraham no sap qui són ni d’on vénen, ni li importa. Prenent 
la iniciativa s’apressa per acollir els forasters de la millor manera possi-
ble. Després de rebre’ls mana ràpidament que els portin aigua perquè es 
refresquin i els ofereix «unes llesques de pa» a les quals seguirà un àpat 
copiós: panets, carns de vedell, mató i llet fresca. Amb aquest comporta-
ment acollidor Abraham va complir amb les cinc «lleis de la tenda»: obrir 
les portes a l’hoste, rentar-li els peus, donar-li allotjament, donar-li menjar 
i ajudar-lo a seguir el viatge. 
La tradició rabínica identificà els tres estrangers amb els arcàngels Rafael, 
Miquel i Gabriel, i els pares de l’Església hi veieren una al·lusió al misteri de 
la trinitat: tres vidit et unum adoravit («veié tres persones i n’adorà una»), 
perquè un de sol és Déu, un de sol és el Senyor i un de sol és l’Esperit. 
En efecte, en acollir els estrangers Abraham estava acollint Déu mateix. 
La figura d’Abraham com a paradigma de la persona acollidora arriba fins 
al Nou Testament, concretament a la carta als cristians Hebreus, l’autor 
de la qual, referint-se a Gn 18, recomana el següent: «No us oblideu de 
practicar l’hospitalitat: gràcies a ella, alguns, sense saber-ho, van acollir 
àngels» (He 13,2). 

Segona lectura: Colossencs 1,24-28
El misteri que Déu guardava amagat, ara s’ha revelat al seu poble sant.

El nostre fragment forma part de Col 1,24–2,5, un passatge llarg i complex 
en què Pau exposa el que ell sent per tota l’Església i, en especial, per la 
comunitat de Colosses, amenaçada per les doctrines dels falsos mestres. 
A 1,24-28 Pau, a partir de la seva experiència personal, traça un magnífic 
retrat del veritable apòstol i deixeble del Crist. El primer tret a destacar 
és l’acceptació joiosa del sofriment que comporta la missió, un sofriment 
que és participació en el sofriment del Crist (v. 24). L’apòstol veu l’Església 
identificada amb Crist, de qui és «cos». Per tant, la vida terrena de l’Esglé-
sia està centrada, com la de Crist, en la creu. El segon tret de la fesomia 
de l’apòstol és l’anunci, és a dir, l’afany missioner i pastoral. El contingut 
de l’anunci és la Paraula de Déu descrita com a «misteri amagat» o «pla 
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salvador» que s’amaga en el Crist (vv. 25-27). El «nosaltres» del v. 28 
inclou els apòstols que han fundat l’església de Colosses i tots els deixe-
bles en general. La predicació de l’evangeli es presenta com a exhortació 
i ensenyament amb una única finalitat: «al terme del seu desplegament 
en Crist». 

Evangeli: Lluc 10,38-42
Marta l’acollí. Maria ha escollit la millor part. 

En el seu camí cap a Jerusalem, Jesús és acollit a Betània, a casa d’una 
família amiga composta de tres germans: Marta, Maria i Llàtzer. Lluc narra 
un episodi que no és en els altres evangelis, les protagonistes del qual 
són Marta i Maria (Lc 10,38-42). Recordem que a Lluc li agrada narrar fets 
en què intervenen dones. 
Segons la interpretació tradicional, Marta i Maria són dos personatges-
símbol que representen el treball i la contemplació. El mateix esquema 
sembla seguir l’autor del quart evangeli en la resurrecció de Llàtzer (Jn 
11,20.30) i en la unció de Betània (12,2-3). En realitat, l’element fonamen-
tal de l’ensenyament de Jesús és molt diferent del que proposa la inter-
pretació tradicional. El que interessa no és tant allò que Marta i Maria fan, 
accions certament diferents, sinó l’actitud de fons amb què actuen. No 
es tracta de comparar acció i contemplació per desqualificar la primera i 
exalçar la segona, sinó de donar la primacia a l’escolta de la Paraula de 
Déu que ha de precedir, alimentar i sostenir qualsevol opció religiosa i 
humana. Per això, Maria es converteix en model del veritable deixeble. 
Lluc la presenta en una posició típica del deixeble: «asseguda als peus 
del Senyor», escoltant la seva paraula. I escoltar és acceptar, conservar i 
assaborir en la profunda intimitat de l’ésser, tal com feia Maria de Natzaret 
(cf. 2,19.51). 
En el fons també Marta desitjava escoltar Jesús, però es deixà absorbir 
pel servei. Volia fer diverses coses a la vegada, mentre que Maria s’havia 
concentrat en una de sola. Marta es queixa del comportament de la seva 
germana, però Jesús no la secunda. En lloc de renyar-la per la seva negli-
gència, Jesús respon a Marta amb la intenció d’aconsellar-la i ajudar-la 
a reflexionar. El molt servei a vegades pot resultar dispersiu, ja que es 
poden fer moltes coses per Jesús, i oblidar l’essencial, és a dir, l’escolta 
de la seva paraula. 
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Diumenge 17 de durant l’any

Primera lectura: Gènesi 18,20-32
Que el meu Senyor no s’enfadi si torno a parlar. 

La lectura del Gènesi és continuació de la del diumenge anterior. L’esce-
nari és el mateix: l’alzinar de Mambré. Abraham acaba d’acomiadar els 
tres viatgers que havia acollit a la seva tenda quan se li presentà el Senyor. 
Es posaren a conversar amigablement sobre la destrucció de Sodoma, 
arquetip de ciutat depravada. El diàleg respon perfectament a l’estil ori-
ental: llarg, pausat i reiteratiu. Abans de castigar la ciutat el Senyor es vol 
cerciorar dels seus pecats, perquè no seria correcte que paguessin justos 
per pecadors. Per la seva part, Abraham, demostrant una gran audàcia, 
intenta salvar Sodoma amb el poder de la seva pregària. Per això inter-
cedeix per ella una i altra vegada, regatejant incansablement amb Déu 
el nombre de justos que podrien salvar tota la població. Model d’orant i 
intercessor, Abraham aconsegueix arribar fins a un mínim de deu. 
El diàleg exalça la justícia de Déu i el poder de la pregària. En lloc de cas-
tigar tothom per igual (justícia punitiva), Déu decideix de perdonar tothom 
per un mínim de deu justos (justícia salvadora). La insistència d’Abraham 
posa de manifest que, segons la justícia de Déu, perdonar els innocents 
passa per damunt de castigar els culpables. 

Segona lectura: Colossencs 2,12-14
Déu us donà la vida, després de perdonar-vos totes les culpes. 

El fragment de la carta als cristians de Colosses forma part d’un passatge 
(Col 2,6-23) on Pau exhorta la comunitat de Colosses a no fer cas dels 
qui prediquen doctrines alienes a la salvació del Crist. No sabem en què 
consistien aquestes doctrines ja que mai no se’n parla obertament en la 
carta, però tot fa suposar que es tractava d’observances legalistes de 
tipus judaïtzant, especulacions filosòfiques i pràctiques, i ritus d’iniciació 
inspirats en les religions dels misteris. Tot això representava una seriosa 
amenaça per al misteri de Crist i per això l’apòstol insisteix en la preemi-
nència de Crist tant en l’ordre de la creació com en el de la salvació. 
Col 2,12-14 és un text fonamental per a la teologia del baptisme, entès 
com la nostra participació en la mort i resurrecció del Crist. Les fórmules 
emprades són anàlogues a les de Rm 6,4-6, tot i que les perspectives són 
unes altres. N’hi ha prou amb fixar-se en els temps verbals per descobrir 
una escatologia de present (ja realitzada) a Colossencs i una escatologia 
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de futur (encara per realitzar) a Romans. El v. 14 és el text més discutit 
de tota la carta. La idea que expressa no és complexa, encara que la 
terminologia és original i polivalent: la relació de l’ésser humà amb Déu 
és descrita com la que s’estableix entre el deutor i el seu creditor. Tota la 
humanitat ha contret un deute amb Déu, però Déu anuncia que els deutes 
han estat cancel·lats quan ha clavat a la creu el certificat («el compte des-
favorable on constava el nostre deute»). 
Per amor del Crist, Déu ens ha perdonat tots els pecats. 

Evangeli: Lluc 11,1-13
Demaneu, i Déu us donarà. 

Continuem en el camí cap a Jerusalem. El capítol 11 de Lluc comença 
amb tres ensenyaments de Jesús sobre la pregària que constitueixen la 
nostra pàgina evangèlica: el Pare nostre (vv. 1-4), la paràbola de l’amic 
inoportú (vv. 5-8) i una invitació a la pregària (vv. 9-13). Es tracta d’una 
petita catequesi sobre la pregària, una de les exigències fonamentals a 
nivell individual i comunitari, dels seguidors de Jesús. 
El text comença amb una introducció narrativa, en la qual Jesús és pre-
sentat segons el model llucà com el perfecte orant. En veure el Mestre 
pregant, als deixebles se’ls desperta la set de fer pregària. Li demanen 
una pregària distintiva i Jesús els ensenya una pregària al Pare. En lloc 
de la fórmula més judaïtzant del «Parenostre» segons Mateu (6,9-13), Lluc 
dóna una altra versió adaptada a l’ambient hel·lenístic. La paraula essen-
cial és «Pare», traducció de l’original arameu emprat per Jesús: Abbà 
(pare) que és la fórmula pròpia dels nens quan s’adrecen al pare a casa. 
Ningú abans que ell no havia gosat adreçar-se així a Déu. 
La paràbola que segueix a la pregària del «Pare» intenta il·lustrar-la indi-
cant l’actitud amb què l’orant s’ha d’adreçar a Déu. Si la perseverança 
en la pregària és important, encara ho és més, i això és el que Lluc vol 
subratllar, la certesa de ser escoltats. Déu és un amic autèntic a qui es pot 
«molestar» en hores intempestives amb la certesa que sempre escoltarà 
la nostra súplica. Així ho va fer l’amic inoportú i així ho va fer Abraham en 
la primera lectura. 
El darrer ensenyament de Jesús versa sobre la confiança en la pregària. 
Lluc insisteix que la confiança, basada en la fe, és indispensable en tota 
pregària cristiana. Déu no pot sinó intervenir en favor d’aquells que se li 
adrecen amb una pregària confiada, perquè és Pare (v. 13), perquè és fidel 
a les seves promeses, perquè ens comunica el seu Esperit, l’únic do que 
en realitat necessitem. 
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Sant Jaume, apòstol
25 de juliol

Primera lectura: Fets dels Apòstols 4,33; 5,12.27-33; 12,2
Herodes féu matar Jaume amb l’espasa.

Segona lectura: 2 Corintis 4,7-15
Portem la mort de Jesús en el nostre cor.

Aquesta lectura no presenta una narració continuada sinó que recull diver-
sos versets presos de diferents seccions dels Fets, amb l’intent d’oferir 
una versió resumida de la història de Jaume, germà de Joan i fill del Zebe-
deu, un dels apòstols més íntimament units al Senyor. 
Fets 4,33 forma part d’un sumari sobre la vida comunitària de la comu-
nitat primitiva de Jerusalem (4,32-35) que fa d’introducció al nostre text. 
Fets 5,12 també pertany a un altre sumari (5,12-16) centrat en els signes i 
prodigis que realitzaven els apòstols. 
Fets 5,27-33 és un fragment pres de 5,17-42, on es narra la persecució, 
l’arrest i l’alliberament dels apòstols, entre els quals hi hauria Jaume. Els 
versets escollits mostren la llibertat i valentia amb què Pere i els apòstols 
responen a les acusacions del summe sacerdot: «Obeir Déu és primer 
que obeir els homes» (v. 29). La seva missió no és una obra humana, per 
això els homes no poden deturar-la. Aquesta resposta sentencià la seva 
mort (v. 33). 
Per acabar, en el context de Fets 12,1-7 (arrest de Pere i alliberament 
miraculós), se situa 12,2, on Lluc ens informa de la mort de Jaume per 
ordre del rei Herodes (Agripa I). L’execució del fill del Zebedeu obre una 
nova onada de violència dirigida contra l’església de Jerusalem. 

La nostra lectura forma part del capítol 4 de la segona carta als cristi-
ans de Corint. Després de presentar el seu servei apostòlic (l’anunci de 
Jesucrist) com un do de Déu que és per damunt de les limitacions huma-
nes (4,1-6), Pau parla de les tribulacions que aquest servei comporta i 
de l’única esperança que sosté els apòstols enmig de la prova i els dóna 
força per resistir, és a dir, l’esperança en Crist Jesús (4,7-15). 
El «tresor» és l’evangeli de Crist; les «gerres de terrissa» són els apòstols i 
missioners, instruments humils, fràgils i trencadissos, al servei d’una missió 
extraordinària que prové  de Déu (v. 7). Aquesta és la gran paradoxa. 
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A partir del v. 8 fins al v. 12 l’apòstol empra una sèrie de contraposi-
cions («envoltats»/«no encerclats»; »perseguits»/«no abandonats»; 
«caiguts»/«no morts») que recorden els espectacles de lluita que s’oferien 
en els estadis. La vida física dels apòstols sofreix una contínua amenaça 
que, per contrast, té com a conseqüència un creixement en la vida espi-
ritual dels cristians. Fins i tot la seva mort física (pensem en la de Jaume) 
és generadora de vida. 

Evangeli: Mateu 20,20-28
Vosaltres beureu el meu calze.

Al tercer anunci de la passió (Mt 20,17-19) el segueix una escena en què 
uns deixebles, els fills de Zebedeu, i per reacció tots els altres, mostren 
una actitud contrària a la doctrina de Jesús. Això dóna peu a la correcció 
dels mestre que els ensenya com han d’identificar-se amb ell en la via 
del servei (Mt 20,20-28). Jesús vol acabar amb la tensió que s’havia creat 
entre els deixebles respecte als llocs d’autoritat (els primers i els darrers). 
A diferència de l’evangeli de Marc en què Jaume i Joan (esmentats pel 
seu nom) demanen ells mateixos els primers llocs, aquí la petició arriba de 
manera indirecta per la mare dels «fills de Zebedeu» (que es deia Salomé). 
El Zebedeu tenia barques de pesca en el llac de Genesaret i era cap d’una 
companyia de pesca prou rica, que tenia uns quants assalariats. 
Jesús, responent en plural, s’adreça als dos deixebles amb un retret: 
«No sabeu què demaneu» i afegeix: «¿Podeu beure el calze que jo he de 
beure?» (v. 22). Aquesta pregunta introdueix el tema de fons d’aquesta 
pàgina de l’evangeli: la comunió de destí entre Jesús i els deixebles. 
Abans d’assolir la mateixa glòria, hauran de passar per la mateixa creu. A 
això es refereix l’expressió metafòrica «beure el calze» (o copa) que Jesús 
tornarà a usar en la pregària de Getsemaní (26,42). 
La ingenuïtat dels deixebles, que no dubten a respondre afirmativament, 
dóna peu a la nova intervenció de Jesús. En les seves paraules inicials 
«vosaltres beureu el meu calze» es pot albirar el destí de Jaume, el primer 
màrtir dels dotze (cf. la primera lectura). 
El diàleg torna al punt de partida i Jesús remet la seva petició sobre els 
primers llocs a una instància superior, és a dir, al Pare (v. 23). Davant 
l’egoisme manifestat per tots els deixebles, inclòs Pere, Jesús exposa la 
seva doctrina sobre l’autoritat entesa com a servei, que culmina en el v. 
28: «Com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir 
els altres, i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes». 
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Diumenge 18 de durant l’any

Primera lectura: Eclesiastès 1,2; 2,21-23
¿Què en treu l’home de tot el seu esforç? 

Escrit probablement a finals del segle III aC a Jerusalem, l’Eclesiastès és 
un llibre sapiencial que recull les reflexions del savi Qohèlet. De caràcter 
especulatiu i polèmic, aquesta obra contesta algunes idees tradicionals 
del patrimoni religiós d’Israel com, per exemple, la teoria de la retribució 
(Déu recompensa els bons i castiga els dolents) i es qüestiona seriosa-
ment el problema del coneixement de Déu. 
El primer text del nostre fragment (1,2) conté l’expressió «vanitat i més 
vanitat», que fa inclusió amb 12,8 al final del llibre i que, des del punt 
de vista gramatical, és un superlatiu. «Vanitat» (en hebreu, hebel) és la 
paraula clau del llibre (surt 38 vegades). Encara que el primer significat 
d’hebel és «bufada», generalment s’empra en sentit metafòric per desig-
nar quelcom efímer, transitori, una realitat inconsistent i fugissera que no 
es pot aferrar (referida a l’àmbit de l’ésser humà i de la seva vida). També 
pot significar una cosa inútil o falsa. ¿Què significa, doncs, per a l’autor 
que «tot és un buf»? Amb aquesta expressió no proclama una tesi: només 
obre, i deixa obert, un interrogant. A 2,21-23 Qohèlet puntualitza la vana 
il·lusió de la saviesa i l’absurditat del plaer i el treball, que només porten 
sofriments i disgustos: «També això és en va». En resum, el savi encarna 
el seny humà insatisfet del seu propi horitzó. 

Segona lectura: Colossencs 3,1-5.9-11
Cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist. 

El nostre text obre la secció moral de la carta als cristians de Colosses 
(3,1–4,1) que es compon de dues parts: 3,1-17 (sobre les exigències de la 
vida cristiana) i 3,18–4,1 (recomanacions concretes sobre la vida familiar). 
La reflexió de Pau parteix de l’experiència pasqual que el cristià viu en el 
baptisme, entesa com a resurrecció i com a exaltació. De la terra al cel, 
de la humanitat a la divinitat, de la humiliació a l’exaltació. Aquest movi-
ment ascendent, propi del misteri pasqual, s’aplica al batejat cridat a 
viure la mateixa experiència que Crist. Per il·lustrar les exigències posi-
tives i negatives de la seva opció, Pau recorre a dues antítesis: per un 
costat, «allò que és de la terra» i «l’home antic» representen el pecat (la 
«carn»), que el cristià ha d’abandonar perquè ho ha sepultat a la font 
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baptismal; per un altre, «allò que és de dalt» i «l’home nou» representen 
l’esperit, la gràcia, la vida nova que ha adquirit mitjançant el baptisme. 
Les implicacions d’aquest «ordre nou» són múltiples i afecten l’àmbit 
moral, social i polític. Concretament, les diferències d’estirp, religió, sexe 
i condició social són abolides perquè «Crist ho és tot, i és en tots» (v. 11). 

Evangeli: Lluc 12,13-21
Tot allò que volies guardar-te, ¿de qui serà? 

Seguim avançant en la secció central de l’evangeli de Lluc. Mentre 
camina cap a Jerusalem, Jesús va impartint lliçons sobre diversos temes. 
Avui llegim el començament (12,13-21) d’una lliçó sobre el valor dels béns 
temporals, que continuarà a 12,22-34 amb una sèrie d’aplicacions pràcti-
ques que culminaran en la famosa sentència: «On teniu el vostre tresor, hi 
tindreu el vostre cor» (v. 34). 
En el fragment inicial que llegim avui, i que podria dur per títol «la veritable 
riquesa», podem distingir dos moments: una anècdota a propòsit de dos 
germans que discuteixen sobre una herència (vv. 13-15) i la paràbola del 
ric insensat que no va poder gaudir de la seva riquesa (vv. 16-21). L’anèc-
dota és certament secundària; serveix per introduir el consell sapiencial 
i la paràbola següents. Un demana al Mestre que intervingui amb la seva 
autoritat en un litigi familiar a favor seu, però Jesús li fa entendre que per 
a això ja hi ha els jutges. La seva missió és d’un altre ordre. 
L’avís sapiencial del v. 15 anticipa la lliçó de la paràbola: la riquesa no 
dóna ni garanteix la vida, per tant «guardeu-vos de tota ambició de pos-
seir riqueses». Aquesta expressió tradueix el grec pleonexia que significa 
l’afany insaciable de posseir més i més. La paràbola del ric insensat és 
il·lustració gràfica de l’avís precedent. Lluc fa una caricatura de l’home 
completament materialitzat, que només pensa en les seves riqueses i en 
com emmagatzemar-les per poder gaudir de la vida (il dolce far niente, el 
dolç no fer res) la resta dels seus dies, oblidant que la vida és en mans 
de Déu. Quan menys ho esperava, la mort truca a la seva porta i totes les 
riqueses, inevitablement, passen a un altre. ¿De què li ha servit acaparar 
tant? El v. 21, l’últim del nostre text, serveix d’introducció per a la conti-
nuació a 12,22-34; en llenguatge evangèlic enriquir-se davant Déu vol dir 
comunicar els béns als qui els necessiten i n’estan mancats.
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