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En l’Evangeli d’avui hi ha un gran imperatiu. Jesús diu: «Aneu» i digueu: «el 
Regne de Déu és a prop vostre». El Regne fou certament quelcom central en la 
vida de Jesús. La seva predicació era un ensenyament alternatiu i molt contra-
posat a l’ensenyament dels escribes i fariseus, sobretot pel que fa al Regne de 
Déu. Deia: «a qui compararé el Regne de Déu?». 

«El Regne de Déu és semblant a una llavor que hom sembra dins la terra». 
És també semblant «a un gra de mostassa que un home va sembrar en el seu 
hort». «És com el llevat que una dona va posar dins tres mesures de farina». 
És semblant a un tresor amagat en un camp».  

El Regne de Déu, tot i que Jesús mai defineix del tot en què consisteix, diu 
que sempre és quelcom que és dintre d’alguna cosa, quelcom que ha de créi-
xer o que és molt petit (com la llavor de mostassa) o com el llevat que no es 
veu. La seva vinguda quasi sempre necessita ser esperada, demana temps, 
expectació. Total, «el Regne de Déu és a prop», diu l’evangelista Mateu. 
I l’evangelista Lluc diu encara més: «El Regne de Déu és dins vostre».  

Jo crec, però, que des de la Pentecosta quan de sobte l’Esperit de Jesús va 
envair els deixebles i les dones amb la seva Presència personal, Déu habita ja 
dins nostre. I l’esdeveniment de la Pasqua no va quedar pas darrere nostre si-
nó a l’interior del nostre temps; i pel que fa a la Parusia, contemplada com la 
vinguda del Crist en el seu Regne, també podem dir que no està pas només 
davant nostre, sempre encara a l’horitzó, sinó que ja ha començat. Diu el Mes-
tre Eckhart: «la qüestió no és tant estar unit a Déu, sinó ser u amb Déu». Sí, 
com el cel i la terra són interiors l’un a l’altre.  

Sovint la nostra recerca íntima de Déu ens fa pregar: «Senyor, on habiteu?», 
i sentim: «Estigueu en mi i jo en vosaltres». Ell és el Regne de Déu dins nostre. 
Com la llavor, el llevat, i el tresor. Crist és el Verb de Déu «que ha plantat la 
seva tenda entre nosaltres».  

 


