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Considerem que una persona és madura quan el seu comportament no consisteix 

simplement en el compliment extern d’unes normes, sinó en la seva capacitat de dis-

cerniment dels seus actes i del que li exigeix la seva consciència, és a dir, de la seva 

coherència entre el que pensa, el que creu i el que fa. La llei, les normes externes, 

tot i que poden ajudar a estructurar la persona i a mantenir una convivència necessà-

ria, mai no pot ser un absolut que esclavitza i impedeix una relació lliure i gratuïta.  

Per al creient, el procés d’interioritzar i personalitzar la fe li pressuposa, primer de 

tot, que no visqui esclau de la llei. Les normes no formen part de l’essencial d’un ma-

teix, de l’essencial de la fe. Només a través d’un llarg procés es pot anar descobrint 

que el propi jo és molt més profund que les normes externes.  

Jesús no aboleix els gestos externs i simbòlics, al contrari, en trobem molts al llarg 

de l’Evangeli. El que Jesús critica és la hipocresia, és a dir, quan el comportament 

extern no expressa el que hi ha dins el cor. El que reclama Jesús és la primacia de 

l‘interior de la persona i la seva coherència. El culte que agrada a Déu neix del cor, 

és fruit de l’amor. 

 El que reclama Jesús és que examinem sincerament el nostre interior per desco-

brir el que hi ha dins nostre. Apunta a allò que determina el comportament de la per-

sona, el cor, que significa el més íntim que hi ha en nosaltres. 

Ell que coneix perfectament el cor humà, sap el perill de fariseisme que tots tenim, 

que el nostre comportament extern no correspongui al que pensem, sentim, experi-

mentem o voldríem viure. Coneix els nostres límits i la nostra impotència, la nostra 

ambigüitat, el nostre desig, sap que dins nostre conviuen infinites coses, el millor i el 

més pervers, pensaments, sentiments, pors, dubtes, reaccions incontrolades… Jesús 

no amaga la nostra realitat, perquè aquesta realitat de pecat és la que Ell ve a salvar. 

Aquesta visió realista és l’antídot de l’esperit fariseu. Jesús posa en crisi les intenci-

ons dels qui posen la confiança i es justifiquen amb el compliment de la llei, i 

desemmascara el que l’home religiós busca a través d’aquest compliment. No es fixa 

en l’aparença humana sinó en la seva interioritat. En l’evangeli d’avui surt quatre ve-

gades la paraula dins en referència al cor, el lloc on es forgen les decisions. 

Quan la persona accepta humilment la seva realitat i es posa sincerament davant 

de Jesús, llavors tot s’il·lumina, és el MOMENT DE LA GRÀCIA. El nostre trobament 

amb Ell es produeix al fons de la nostra consciència, de la nostra intimitat; i aquest 

trobament provoca la nostra conversió, ens fa descobrir que, més enllà dels nostres 

límits i febleses, el seu amor va transformant la nostra vida i ens retorna el fons 

d’innocència que res ni ningú no ens pot arrabassar. Déu meu, creeu en mi un cor 

ben pur! 


