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El fragment de l’Evangeli d’avui ens col·loca al cor mateix de la Revelació i de la lò-

gica del Regne. El missatge de Jesús va dirigit a tothom, però els qui l’escolten no el 

reben de la mateixa manera: per una part hi ha els dirigents del poble, els mestres 

religiosos, els qui es creuen superiors als altres pel compliment de la llei; aquets no 

poden entendre el missatge de Jesús, rebutgen les seves paraules, els seus gestos; 

per una altra, la gent senzilla del poble, els qui senten el pes de l’existència, les do-

nes que s’apropen per escoltar-lo, els pobres, aquests intueixen a través de les pa-

raules de Jesús un Déu que dona vida, que allibera de la por, que estima entranya-

blement, amb un cor infinitament misericordiós, bondadós, proper. 

Jesús s’adona dels qui reben amb alegria el seu anunci del Regne, les seves pa-

raules guaridores, i els seu gestos amarats de compassió pels malalts i afeixugats 

sota el pes del treball, de la misèria, els qui busquen consol i comprensió en el seu 

dolor, i també veu els qui el refusen. Hi ha actituds, opcions de vida, que dificulten 

l’acceptació del seu missatge. Aquest fragment de l’Evangeli (Mt 11, 25-30) ens 

mostra els sentiments de Jesús, el seu esclat d’alegria per la revelació que ha rebut 

del seu Pare: «us dono gràcies Pare, que heu revelat als senzills els misteris del 

Regne». 

Davant de la grandesa de Déu, que es manifesta a través de la humanitat de Je-

sús, qui gosarà dir que és savi i entès? Davant de Jesús clavat a la creu, qui pot 

pensar que coneix el misteri de Déu? La glòria de Déu es manifesta en la màxima 

humilitat. Aquesta saviesa no es humana, és divina.  

Què és ser deixeble de Jesús? Què demana als qui volem seguir-lo? Només un 

cor obert i senzill que acull amb agraïment i alegria les seves paraules, un cor que es 

deixa atreure pel Déu que Ell ens mostra. A aquests senzills Jesús els revela el seu 

secret: la seva intimitat amb el Pare. Jesús ens vol fer participar a tots d’aquesta in-

timitat, de la seva experiència de fill, vol que tots puguem conèixer Déu com un Pare, 

un coneixement que no és fruit de l’estudi, sinó de la confiança i la relació personal 

amb Ell. Qui pot ser, doncs, deixeble de Jesús? Tu, jo, qualsevol de nosaltres en la 

vida ordinària, anònima, enmig de les situacions i els problemes que a primera vista 

sembla que no tenen res a veure amb el Regne, però conscients que Ell camina amb 

nosaltres. Això, però, és revelació del Pare. El secret del Regne és tan simple que 

resulta increïble per a aquells que volen tenir-ho tot apamat, que se senten rics i se-

gurs moralment o espiritualment. Tan simple com ser agraït i deixar confiadament les 

preocupacions de la vida a les mans del Pare. No es tracta de fer actes heroics 

d’amor, l’amor es realitza en les petites i innumerables tasques i en tot allò que se’ns 

presenta cada dia. Sovint en el més amagat, se’ns revela l’essencial: l’amor de Déu 

encarnat en la condició humana. 


