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Diumenge 4 de Quaresma / C
Diumenge 5 de Quaresma / C

Sant Josep
Diumenge de Rams / C

La misericòrdia 
dels febles i 
pecadors

Els dos darrers diumenges abans de 
Rams, amb els evangelis tan cone-

guts del fi ll pròdig i de la dona adúlte-
ra, ens ofereixen un magnífi c panora-
ma del que és la misericòrdia de Déu, 
i de què vol dir i què comporta per 
a nosaltres ser misericordiosos com 
Déu ho és i com Jesús ho és també.

Probablement el sentiment fonamen-
tal que hi ha darrera l’esperit de mi-
sericòrdia sigui aquella crida tan ele-
mental que Jesús ens va deixar i que es troba, de fet, en el cor de tota persona 
de bona voluntat: «Fes als altres allò que voldries que ells et fessin a tu». No es 
tracta de fer allò que et fan, i menys encara allò que et tems que et puguin fer, 
sinó allò que voldries que et fessin. Ni el germà gran del fi ll pròdig, ni els que 
volien apedregar l’adúltera tenien aquest sentiment. Segurament que tenien raó 
des de la lògica del premi als bons i el càstig als dolents. Però no és aquesta la 
lògica que Jesús ensenya. Ni és tampoc la lògica de considerar-me jo el bo i, 
des de la meva superioritat, fer el bé als que no són bons o als que s’ho passen 
malament. No, el que Jesús convida a fer és, des de la perspectiva de saber-nos 
tots febles i pecadors, fer als altres tot allò que puguem per fer-los més feliços. 
Sobretot, és clar, als qui més necessitat de felicitat tinguin.
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