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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

«NO TINGUEU POR» 

per LLORENÇ TOUS 
 

Tres vegades repeteix Jesús aquest imperatiu. Es el tema central: la por 

és a la persecució per la predicació del Regne. Les comunitats de Mateu 

són perseguides per aquesta causa i cauen de ple dins de la darrera 

benaurança dels perseguits a causa de la justícia. Necessiten sentir-se 

estimulades al coratge amb paraules de Jesús. Bé sap el Mestre, per ex-

periència pròpia, que el Regne sofreix violència. Ara que transmet als 

apòstols la seva mateixa missió i autoritat, els prepara amb paraules 

d’exhortació a la valentia, tretes de proverbis populars una mica adaptats 

al context present, tals com «No hi ha cap secret que tard o d'hora», 

«Allò que us dic a la fosca, digueu-ho a plena llum…».  

Com sempre, en temps de persecució, el cos rep les envestides dels 

enemics. La tortura acostuma a ser present en les persecucions; hi ha 

moltes menes de tortura. Jesús convida a prendre consciència dels va-

lors superiors, els de l'ànima, com si així poguéssim evadir-nos una mica 

dels altres dolors més físics que porta la persecució.  

També ens estimula a la confiança en el nostre Pare. Sap prou bé que 

el remei de la por no és la valentia, perquè els valents també senten la 

por. La confiança sí que es remei contra la por. Però fa falta tenir amb qui 

poder confiar. Ho diu així el salmista: «Us estimo, Senyor, Vós m'enfortiu, 

roca i muralla que em deslliura; Déu meu, penyal on m'emparo, escut i 

força que em salva».  

En principi hem de confiar en el Pare, que té més cura de nosaltres 

que dels ocells. Però també hem de confiar en nosaltres mateixos; l'au-

toestima és molt important i no s'oposa a la humilitat. També hem de con-

fiar en els amics i en la comunitat.  

EI diàleg entre fe i cultura demana testimonis de Jesús sense por. 

Sense por hauran de ser els seus testimonis a prop dels pobres, perquè 

moltes vegades hauran d'afrontar situacions difícils i doloroses des d'una 

clara impotència personal; la societat i el món els faran la guerra de mol-

tes maneres. «No tingueu por».  


