
 

TERCER DIUMENGE 
 

PREGÀRIA INICIAL 

Vine Esperit de Vida! 
Omple'ns amb la teva presència encoratjadora, 
dóna'ns un cor humil i sincer, 
capaç d'afrontar la nostra debilitat 
i presentar-la amb pau al Déu de la misericòrdia. 
Doneu-nos senzillesa per acollir els altres, 
que no ens comparem sinó que siguem instruments 
del teu amor i de la teva caritat enmig del món. 
Vine Esperit de Déu! 
 
 

LECTURA BÍBLICA (Lc 13, 1 - 9) 
 

Per aquell mateix temps, alguns dels presents explicaren a Jesús el cas 

d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la dels 

sacrificis que oferien.  Jesús els respongué: 

- ¿Us penseu que aquells galileus van morir així perquè eren més 

pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no: i si no us 

convertiu, tots acabareu igual. I aquelles divuit persones que van morir a 

Siloè quan la torre els va caure al damunt, ¿us penseu que eren més 

culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: 

i si no us convertiu, tots acabareu de la mateixa manera. 

Paràbola de la figuera estèril 

I els digué aquesta paràbola: 

- Un home tenia una figuera plantada a la seva vinya. Va anar a buscar-hi 

fruit i no n'hi trobà. Llavors digué al qui li menava la vinya: 

»--Mira, fa tres anys que vinc a buscar fruit en aquesta figuera i no n'hi 

trobo. Talla-la. Per què ha d'ocupar la terra inútilment? 

»Ell li respongué: 

»--Senyor, deixa-la encara aquest any. La cavaré tot al voltant i hi tiraré 

fems, a veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, fes-la tallar. 

 

 

 
 
 

  



 
Notes sobre les mentalitats entorn de les desgràcies 
 
Els qui parlen amb Jesús en aquesta escena tenen una determinada mentalitat 
sobre les desgràcies: 

 Tant les desgràcies que esmenten –la brutalitat que s’atribueix a “Pilat” i 
l’accident de la torre de “Siloè” –, com qualsevol altre tipus de desgràcia –les 
malalties, per exemple– eren enteses com el càstig diví per algun pecat anterior. 

 En coherència amb aquesta mentalitat, s’entenia que els qui no havien sofert 
cap desgràcia eren justos; és a dir, com que eren justos, Déu no els castigava. 
 Aquesta mentalitat, amb matisos diversos, la podem trobar en moltes 
èpoques i cultures. També entre nosaltres. 

 

Notes per a fixar-nos en Jesús i l’Evangeli 
 

 Jesús dóna la volta a la visió simplista i injusta que sovint hi ha sobre les 
desgràcies: “us asseguro que no”. Déu no actua així. La manera d’actuar de Déu 
no passa per castigar els uns, enviant-los desgràcies, i premiar els altres, 
protegint-los de qualsevol mal. 

 Jesús planteja la necessitat de conversió que té tota persona en aquest món: 
“si no us convertiu...”. 
 Amb Jesús aprenem que si cal furgar en injustícies, en accidents, en 
qualsevol desgràcia, ha de ser amb intenció de buscar les causes, no pas les 
culpes: si trobem les causes, potser podrem treballar per canviar les coses i 
evitar que torni a succeir. Buscar culpes i culpables només serveix per a linxar el 
presumpte culpable, i això no canvia res, llevat de provocar més dolor. Amb el 
linxament només s’assegura que, en el futur, altres innocents moriran, perquè les 
causes reals continuaran allà, provocant novament el mal. 

 Amb la “paràbola” de la “figuera” Jesús ens acara a la pròpia responsabilitat 
personal. La responsabilitat que cada persona té sobre la pròpia vida. Si no 
donem “fruit”, els qui n’esperen algun prendran la nostra vida per morta . [En l’AT, 
la “vinya”  és un dels símbols usats per parlar del poble d’Israel (Is 5,1); de vegades, 
juntament amb la vinya, hi apareix també la figuera (Os 9,10).] 

 Però davant d’una persona la vida de la qual no dóna “fruit”, Déu té una 
actitud de paciència activa: sap que, si es treballa, si se’n té cura, si es posen 
mitjans per transformar, aquesta realitat estèril es pot “convertir”. Déu veu “fruits” 
on no els veiem nosaltres. Per això Déu mai no dóna ningú per perdut. 
 Al capdavall, el missatge d’aquest evangeli és clar: 
o la crida de Jesús és per a tothom 
o tothom té necessitat de convertir-se, de canviar 
o i tota persona pot convertir-se; això sí, hi ha de posar mitjans. 

 Una altra cosa important: les desgràcies no s’han de manipular (ni 
religiosament, ni políticament...). 
 I una altra, encara: Déu s’identifica amb aquelles persones que el col·lectiu 
castiga. Déu envia el seu Fill, l’Únic Just, al qual convertim en culpable. Jesús és 
castigat com a culpable (He 7,26-27). Això posa en evidència qualsevol injustícia. 
És un dels aspectes importants de la Quaresma. 

 Amb la vinguda del Fill al món, Déu dóna a cada persona una nova 
oportunitat de convertir-se. Val la pena de prendre’n nota: podem tornar a 
començar. 



 

 

 
CANT 
La figuera  CANTA LA TEVA FE 

 
Heu vingut un altre cop 
i tampoc no n'heu trobat. 
Fa tres anys i sempre igual: 
La figuera no fa fruit! 
 
Éreu just quan donàveu la sentència 
irreprensible en el vostre veredicte... 
 
Pare meu, si us enutgeu 
no us oblideu de compadir! 
cavaré la seva terra, 
potser fa fruit d'ara endavant...  
 
Éreu just quan donàveu la sentència 
irreprensible en el vostre veredicte... 
 
DÉU MEU! 
DÉU QUE EM SALVEU!!! 
OBRIU-ME ELS LLAVIS  
I CANTARÉ 
LA SALVACIÓ! 
 
NO EM DEMANEU 
COMPTE DE LA SANG 
QUE HE VESSAT 
I ACLAMARÉ 
EL VOSTRE PERDÓ!!! (2) 

 

 
MEDITACIÓ 
 
¿Penseu que aquells galileus eren més pecadors que tots els 
altres galileus, i perquè han patit tot això? 
En algunes ocasions podem pensar que som millors que els 
altres, perquè complim les normes, perquè vivim determinades 
pràctiques religioses, perquè no fem mal als altres. Com afronto 
aquestes situacions? 
 
Us asseguro que no: i, si no us convertiu, tots acabareu igual. 
Quines són les crides a la conversió que estic rebent en aquest 
moment de la meva vida? En la nostra vida hi ha dimensions que 



 

 

no han estat tocades per l'Evangeli. De què m'he de convertir? 
Què m'està demanant Déu aquí i ara? 
 
Un home tenia una figuera a la vinya, i va anar a buscar-hi fruit i 
no n'hi trobà. 
Moltes vegades fem callar la nostra consciència pensant que la 
nostra tasca és sembrar i no veure els fruits, però el Evangeli ens 
convida a trobar-los. Quins són aquests fruits que he de donar a 
la meva vida personal, en el meu equip de vida, a la parròquia, 
en l'ambient en què em desenvolupo?  
 
Talla-la. Per a què perjudicarà el terreny? 
Tinc paciència amb el procés que Déu està fent en mi o em 
desespero amb facilitat? Tinc paciència amb els processos 
personals dels altres o, ràpidament, els deixo com "cosa 
perduda"? 
 
Senyor, deixa-la encara aquest any i mentrestant cavaré tot al 
voltant i hi tiraré fems, a veure si dóna fruit en endavant. 
Quins mitjans estic posant per seguir creixent i madurant en la fe 
i donar els fruits que demana la conversió? Quines coses he de 
treure, cavant al voltant i quin aliment he de procurar? Com estic 
ajudant als altres a que tinguin una experiència de trobada amb 
Jesucrist i així puguin convertir-se a Ell? 
 
 
 
COMPARTIM LA PREGÀRIA 
 
En aquest moment, després d'haver escoltat la Paraula de Déu, 
parla-li tu ara a Ell amb confiança com un fill o una filla amb el 
seu pare i la seva mare. Reconeix la seva presència en la teva 
vida, dóna-li gràcies, explica-li això que et càrrega, demana-li 
l’ajuda i la llum necessària.  
Podem compartir amb els altres la nostra pregària personal en 
forma de comunicació de vivències, de petició, d'acció de 
gràcies, de lloança ... 
 
 

COMPROMÍS 
 
Quins compromisos concrets puc treure d'aquesta pregària per 
portar-los a la vida. 

 


