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La Litúrgia, en començar els diumenges del temps de durant l’any, ha 

escollit llegir, a manera de pròleg, el fragment de l’evangeli de Mateu que 

presenta Jesús i la seva missió. Diu: Convertiu-vos, que el Regne del cel 

és a prop. Aquestes paraules foren el nucli solemne del que Jesús ens 

dirigí al llarg de la seva predicació.  

Convertir-nos demana canviar l’orientació de la nostra vida i adequar-

la al pla de Déu, la personificació del qual n’és el mateix Crist. Amb 

l’esdeveniment de Nadal Déu ha entrat dins la història humana i tot el 

que visqué Jesús, des de Betlem fins a Jerusalem, fou el que ens revelà 

la profunditat del misteri diví i l’autèntica teologia on nosaltres recolzem la 

fe. 

Jesús començà cridant col·laboradors dient: «Veniu amb mi». I la  res-

posta dels primers deixebles fou deixar immediatament les xarxes, la 

barca i el pare i anar amb ell. Quin repte és per a nosaltres, aquesta im-

mediatesa! Certament que només es pot respondre així si el cor és ple 

de fascinació per la persona que confia en tu. La immediatesa dels pri-

mers seguidors ens urgeix igualment a nosaltres que hem rebut també la 

crida de conduir la humanitat vers el Crist.  

M’agrada remarcar que la Bona Nova que anunciava Jesús no estava 

desvinculada de la seva Tradició jueva; la novetat del seu missatge, però, 

era de contextualitzar-la. Recordem que força vegades Jesús digué: 

«Doncs jo us dic…». Al centre de la Bona Nova hi ha el memorial de la 

vida de Jesús. Mateu, citant el profeta Isaïes diu, amb una joia contingu-

da, que el poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum. Aquesta 

llum avui ja és al més profund de la nostra existència i ha de ser reflex de 

la llum d’Aquell que il·lumina i salva tots els homes. 

Avui el nostre poble i el món sencer caminen també a les fosques; que 

l’amor i la fraternitat a què ens invitarà cada dia Jesús des de l’Evangeli 

de Mateu, ens obrin els ulls a la contemplació de la llum de Déu i esde-

vinguem llum per els nostres germans. 


