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Quaresma 2019

«Les paràboles del Regne»

Torelló, 16 i 30 de març de 2019

1. Introducció

S Del «llevat dins la pasta» a «les paràboles del Regne».

S Què són les paràboles.

S Les paràboles de l’Evangeli.

S Programa que faré:

• Uns quants conceptes previs sobre les paràboles.

• El problema de la interpretació.

• La llista de les paràboles.

• Lectures pràctiques de les paràboles del Regne.

2. Conceptes previs sobre les paràboles

S Què són les paràboles? Per què les explica Jesús?

S Vocabulari BCI:

Paràbola: Metàfora desenvolupada en forma de narració, que parteix generalment
de les accions de la vida quotidiana.

Jesús usa les paràboles com un instrument de diàleg amb els seus oients per tal de
manifestar qui és Déu i com actua i, per tant, quin és el Regne que anuncia en la
seva predicació. Les paràboles porten els oients a adoptar el punt de vista de Jesús
i els conviden a prendre una decisió i a efectuar un canvi en els seus comportaments
i actituds.

Cal distingir la paràbola de l’al·legoria: mentre que en l’al·legoria cada un dels
elements del relat té un significat simbòlic particular, en la paràbola hi ha un únic
missatge, que colpeix els oients i els vol fer reaccionar. El NT, que recull les
paràboles de Jesús, les interpreta sovint de manera al·legòrica per accentuar
l’ensenyament sobre determinats aspectes de la vida cristiana (Mt 13,3-9.18-23).

S Així, doncs, Jesús mateix explica la finalitat de les paràboles: Mt 13,10-17,34-35.

3. El problema de la interpretació

S Davant d’una paràbola, cal fer-se una colla de preguntes per a entendre
correctament el que Jesús volia dir. Tot i això, les paràboles sempre són obertes de
significat.

• Què diu? Entendre-ho ben bé, buscant el significat de tot.

• A qui ho diu? Qui són els interlocutors de Jesús? Segons a qui s’adreça podrem
començar a entendre el significat.

• Quan ho diu Jesús? Al començament de la seva predicació? A prop de la
passió?…

• Com ho podem interpretar, entendre-ho? Ha d’anar d’acord amb altres coses
que diu o fa Jesús?

• Com ho devien entendre els seus interlocutors?
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S Les paràboles sempre han de quedar amb el significat obert, perquè sempre les
entenem des de la nostra situació i nosaltres anem canviant…

S Exemple –a part– d’una lectura al·legòrica: La paràbola del bon samarità,
interpretada per:

• Orígenes (185-254)

• Sant Agustí (354-430)

• Martí Luter (1483-1546)

4. La llista de les paràboles

S Va a part…, tot seguit.

S La dificultat de desllindar-les ben bé.

S En la llista hi ha posades totes les paràboles (!), pel mateix ordre amb què es troben
en els Evangelis.

S Hem procurat posar els llocs paralAlels.

S És a dir, la es comença per les que explica Mateu.

S Després les que explica Marc que no tenen cap paral·lel ni en Mateu ni en Lluc.

S I després totes les de LLuc que no es troben ni a Mateu ni a Marc.

S Fins aquí els sinòptics.

S Això mereix comentaris “a simple vista”.

S Finalment les que són pròpies de Joan i només transmet ell, és a dir, que no té
pràcticament paral·lels amb els sinòptics.

S També això mereix comentaris.

S I ens remet a la manera de predicar de Jesús i de transmetre el seu missatge.

S Això vol dir que cada paràbola té un objectiu determinat.

S No totes les paràboles són del mateix tipus.

S Ens podem aventurar a fer-ne una classificació que sempre serà provisional. En el
quadre ho podem amb números per a facilitar les coses.

S Serien aquests tipus:

• 1. Paràboles que expliquen el Regne de Déu.

• 2. Paràboles que expliquen com és Déu.

• 3. Paràboles que expliquen qui i com és Jesús.

• 4. Paràboles que expliquen com ha de ser la persona humana.

• 5. Paràboles que expliquen l’Església, la comunitat dels seguidors de Jesús.

S Evidentment hi ha paràboles que poden ser de més d’un tipus. Hem procurat posar
el tipus més important.

5. Lectures pràctiques de les paràboles del Regne

S Fins arribar al llevat dins la pasta, d’acord amb el text de l’assemblea.



Lectura al·legòrica de la paràbola del bon samarità
(DANIEL MARGUERAT, Parábola (Cuadernos Bíblicos 75) Estella: Ed. Verbo Divino 1992)

Orígenes (185-254): Segons el comentari d’un autor antic que volia interpretar
la paràbola, l’home que baixava representa Adam, Jerusalem el paradís, Jericó el
món, els bandits les potències enemigues, el sacerdot la llei, el levita els profetes,
i el samarità el Crist. Les ferides són les desobediències, la cavalcadura el cos del
Senyor, el «pandochium» (o sigui, la posada oberta a tots els que volen entrar-hi)
representa l’Església. A més, els dos denaris representen el Pare i el Fill; l’hostaler
al cap de l’Església encarregat d’administrar-la; la promesa feta pel samarità de
tornar figura la segona arribada del salvador (Hom. in Luc., 34, 3).

Sant Agustí (354-430): Un home (Adam) baixava de Jerusalem (la ciutat
celestial) a Jericó (la nostra mortalitat). Uns bandits (el diable i els seus àngels) el
despullaren (de la immortalitat) i apallissant-lo (convencent-lo perquè pequès) el
van deixar mig mort (ja que per una banda coneix Déu i per una altra es lliura al
pecat). Doncs bé, un sacerdot i un levita (el ministeri de l’Antic Testament) van
passar de llarg; el samarità (Crist) va embenar les seves ferides (oprimint el pecat),
el va ungir amb l’oli (l’esperança) i amb vi (l’exhortació a obrar amb fervor
d’esperit). El va posar (invitació a creure) en la seva cavalcadura (l’encarnació). La
posada és l’Església. L’endemà (després de la resurrecció del Senyor), va donar
dues monedes de plata (els dos preceptes de l’amor, o bé la promesa de la vida
present i de la vida futura) a l’hostaler (l’apòstol Pau) (segons Quaest.
evangeliorum, II, 19).

Per Martí Luter (1483-1546), l’home que va caure en mans dels bandits il·lustra
la caiguda d’Adam. El sacerdot i el levita (la història de la salvació en l’Antic
Testament) no vénen a ajudar-lo. El samarità (Crist) compleix sense que ningú li
demani el manament de l’amor; s’encarrega de l’home mig mort, en té cura amb
oli (la gràcia) i amb vi (la creu i el sofriment), el carrega en la seva cavalcadura (ell
mateix quant a ofrena sacrificial), el condueix a la posada (l’Església), el lliura a
l’hostaler (els predicadors) i deixa abans de marxar (l’ascensió) dues monedes de
plata (l’Antic i el Nou Testament) amb la promesa del seu retorn (la parusia) (Obres,
ed. de Weimar, segons 11, 171-173; 20,487-488; 29,536-538; 45,131-132).
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«Les paràboles de l’Evangeli»

N. Títol de la paràbola Tipus Cita
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Mateu Marc Lluc Joan

1 La sal 5 Mt 5,13

2 La ciutat dalt d'una
muntanya

5 Mt 5,14

3 La llàntia sobre el
portallànties

4 Mt 5,15-16 Mc 4,21-25 Lc 8,16-18

4 La palla i la biga 4 Mt 7,1-5 Lc 6,37-38.
41-42

5 El camí i la porta estreta 4 Mt 7,13-14 Lc 13,24

6 L'arbre jutjat pels seus fruits 4 Mt 7,15-20 Lc 6,43-44

7 La casa edificada damunt la
roca

4 Mt 7,24-27 Lc 6,47-49

8 El vestit vell 4 Mt 9,16 Mc 2,21 Lc 5,36

9 Els bots vells 4 Mt 9,17 Mc 2,22 Lc 5,37-39

10 Els nois que juguen 4 Mt 11,16-19

11 L’home fort 4 Mt 12,29 Mc 3,27 Lc 11,21-22

12 El sembrador 1 Mt 13,3-9;
18-23

Mc 4,1-9;
13-20

Lc 8,4-8;
11-15

13 El jull entre el blat 1 Mt 13,24-
30; 36-43

14 El gra de mostassa 1 Mt 13,31-32 Mc 4,30-32 Lc 13,18-19

15 El llevat 1 Mt 13,33 Lc 13,20-21

16 El tresor i la perla 4 Mt 13,44-46

17 La xarxa que tot ho aplega 5 Mt 13,47-50

18 El tresor del cap de casa 4 Mt 13,51-52

19 L'ovella perduda 3 Mt 18,12-14 Lc 15,4-7

20 El servent que no perdona 4 Mt 18,23-35

21 La recompensa dels qui
treballen a la vinya

2 Mt 20,1-16

22 El fill que fa la voluntat del
Pare

4 Mt 21,28-32

23 Els vinyaters rebels 3 Mt 21,33-45 Mc 12,1-12 Lc 20,9-19

24 Els convidats a les noces del
fill del rei

1 Mt 22,1-10 Lc 14,15-24
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25 El vestit de noces 4 Mt 22,11-14

26 La lliçó de la figuera 4 Mt 24,32-35 Mc 13,28-31 Lc 21,29-33

27 El lladre nocturn 1 Mt 24,43-44

28 El servent fidel i prudent 4 Mt 24,45-51 Mc 13,34-37 Lc 12,42-46

29 Les deu noies 4 Mt 25,1-13

30 Els talents 4 Mt 25,14-30 Lc 19,11-27

31 Les ovelles i les cabres 1 Mt 25,31-46

32 La llavor que germina sola 1 Mc 4,26-29

33 Els perdó dels dos deutors 2 Lc 7,40-43

34 L'home que té posada la mà
a l'arada

4 Lc 9,62

35 El bon samarità 4 Lc 10,29-37

36 L'amic importú 2 Lc 11,5-8

37 El ric neci 4 Lc 12,16-21

38 Els servents que esperen el
seu amo

4 Lc 12,35-40

39 La figuera que no feia fruit 4 Lc 13,6-9

40 El banquet de noces 1 Lc 14,7-14

41 El qui construeix una torre 4 Lc 14,28-30

42 El rei que va a la guerra 4 Lc 14,31-33

43 La dracma retrobada 4 Lc 15,8-10

44 El fill retrobat 2 Lc 15,11-32

45 L'administrador infidel 4 Lc 16,1-9

46 El ric i el pobre Llàtzer 1 Lc 16,19-31

47 El servent que torna del
camp

4 Lc 17,7-10

48 El jutge i la viuda 4 Lc 18,1-8

49 El fariseu i el publicà 4 Lc 18,9-14

50 Les mines 4 Lc 19,11-27

51 La porta de la pleta 3 Jo 10,1-10

52 El bon pastor 3 Jo 10,11-29

53 El cep veritable i les
sarments

3 Jo 15,1-17



Santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera

12 de maig de 2018

Estem vivint situacions noves:

envelliment, disminució del nombre de gent que som, pèrdua de rol social…

En un món ben diferent,

on tot canvia molt ràpidament,

on s’ha trencat la cadena tradicional de transmissió de la fe,

amb noves formes de participació,

amb una manca notable de cultura i de vivència cristiana

amb noves presències del fet religiós,

amb un paper especial dels nous mitjans de comunicació.

En una situació eclesial en la qual,

cal respondre a la manca de vocacions i

preveure una nova manera de ser i de fer de les comunitats.

És per tot això que…

després d’haver escoltat cada grup, i

recollint tot el que s’ha dit fins ara…

Més que proposar moltes coses per fer,

PROPOSEM UNA MANERA DE SER

de les nostres comunitats i

de cadascú de nosaltres en aquest món nostre que tant estimem.



«LLEVAT DINS LA PASTA»

Els digué una altra paràbola: «Amb el Regne del cel passa com amb el llevat
que una dona va posar dins tres mesures de farina, fins que tota la pasta va

fermentar» (Mt 13,33, cf. Lc 13,20-21).

La paràbola de Jesús ens convida a veure que hem de ser “llevat” en la “pasta”
del món amb l’esperança certa que el Regne de Déu fermentarà.

Per tot això…

EL LLEVAT NECESSITA FORMACIÓ

• Hem d’aprofundir la fe sense cansar-nos-en.

• Hem d’oferir una fe formada, que doni resposta a la vida avui.

EL LLEVAT NEIX I CREIX EN LA CELEBRACIÓ

• Hem de dur a terme totes les celebracions amb la qualitat que es mereixen.

• Hem d’ordenar bé els ministeris i serveis que ho fan possible.

EL LLEVAT S’EXPRESSA EN CARITAT

• Hem de ser una comunitat que visqui l’amor de Déu.

• Hem de fer arribar l’amor arreu on encara no arriba, o no arriba prou.

EL LLEVAT ÉS TESTIMONI

• Hem de mostrar que Déu ens dóna vida nova, esperançada i feliç.

• Hem de mirar que es noti en el que tenim i en el que fem.

EL LLEVAT ÉS SERVEI

• Hem de vetllar per acollir tothom i ser acollits per tothom.

• Hem de servir en el nostre món per mostrar a tothom la força de l’Evangeli.

Voler ser “llevat dins la pasta” vol dir renunciar a ser presents en el món (la
pasta) d’una altra manera!


