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Hi ha un contrast que acompanya sovint 
les escenes de miracles de Jesús en 
l’evangeli: És la distinció entre que 

“tots” els malalts i endimoniats es congre-
guen a la porta de Simó, però que només 
“molts” d’ells, no tots, són  curats per Jesús. 
¿Per què alguns no són sanats?, ¿que no 
s’ho mereixen?, ¿que no han patit suficient? 
La societat jueva en temps de Jesús estava 
plena de pobres, leprosos, bojos i malalts 
que llanguien per les aldees i per les places 
sense consol. “Tothom et busca”, li diuen els 
deixebles a Jesús, que ja perceben com al 
seu Mestre li atrauen tots els dolguts, inútils 
i fets malbé.

Se sent tan a gust amb ells que sem-
bla que li tenen el cor robat. I, no obstant, 
els tres anys de vida pública –després de 
trenta anys de silenci a Nazaret!– tot just 
curarà uns pocs de tots ells. ¿Per què?, 
¿per què no ens cura a nosaltres o alguns 
dels que estimem? És veritat que no és 

suficient venir a Jesús per a ser curat per 
ell. Molts, quan el veuen, s’abalancen 
sobre ell, el constrenyen i el toquen bus-
cant ser sanats, però només uns quants 
ho fan amb fe, amb la fe imprescindible 
per a rebre l’amor i canviar de vida. Per 
això, de vegades Jesús s’admira en Marc 
de la incredulitat dels qui l’envolten i “no 
pot” fer cap miracle, no perquè no tingui 
la força o el poder de realitzar-lo, clar, sinó 
perquè els homes no es volen deixar salvar 
de veritat per ell, i refusen la seva oferta de 
llibertat plena, com si els donés por el preu 
que haurien de pagar per això. 

Hi ha altres ocasions en les que Jesús, 
sense que ningú li ho demani, per la seva 
pròpia iniciativa, cura els malalts o expulsa 
els dimonis amb una llibertat que aclapara, 
unilateralment, en aparença sense cap 
condició prèvia de fe, per pura gratuïtat. 
I hi ha també molts miracles de Jesús en 
els que s’endevina amb claredat que per a 
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ell, la simple curació física –tan important 
per a nosaltres!– és només la preparació 
per al que realment importa; la salvació de 
l’ànima, el perdó dels pecats: aquest és el 
veritable miracle, la conversió del cor.

Però hi ha quelcom més. Perquè tot això 
que diem és bell i profund, però encara és 
insuficient per a entendre la sobrietat de 
Jesús en els seus miracles i el seu refús 
de tot exhibicionisme i aparatositat. No 
només és una qüestió moral d’humilitat 
i compassió, sinó de missió i, si m’ho 
permeteu, de la mateixa intimitat de Déu. 
¿Per què li atrauen tant a Jesús tots 
aquells pobres diables i éssers plens de 
ferides incurables que l’atabalen? Sens 
dubte, perquè se li assemblen. No us 
escandalitzeu, però tots aquells abatuts 
i sense esperança, tots aquells oblidats 
que no compten i no seran sanats, s’han 
convertit en els temples preferits de Déu. 
¿Per a què? Per a completar en els seus 
cossos el que encara falta al patiment de 
Crist, el que encara falta fins que Jesús 
hagi patit la seva passió en tots els homes 
fins a la fi del món. A tots aquests éssers 
que ja no es pertanyen a si mateixos sinó 
que són propietat de Déu, Jesús els diu: 
¿Voleu compartir sense soroll la meva 
experiència, la meva mort i la meva creu 
de salvació per amor?, ¿voleu exposar 

la vostra vida i totes les vostres forces, 
posar-les en perill fins a l’esgotament i 
l’abandó, pels vostres germans els homes, 
intercedint per ells?, ¿em permeteu viure i 
morir en vosaltres malalts anònims, que 
heu perdut la raó i fins la fe?, ¿em deixeu 
que el meu cor palpiti en el vostre, i que, 
dòcils a l’Esperit, palpitin junts amb tots 
els altres cors en el meu, cap al Pare? 
Per això Jesús realitza pocs miracles, per 
reservar alguns dels que més pateixen 
per contemplar amb ell, el gran miracle de 
construir el Regne del Pare, el gran miracle 
de la comunió de vida amb Déu. Miracle 
de la paciència ordinària en el dolor amb 
discreció.

 Jesús ha de pregar per ells de nit 
quan s’aixeca de matinada, encara molt 
fosc, i marxa a un lloc solitari per pregar: 
“Pare, santifica’ls en la veritat i guarda’ls 
del maligne. Estima’ls fins a l’extrem i 
sacrifica’ls amb mi en la missió que m’has 
donat, perquè, en desaparèixer, il·luminin 
les tenebres del món que, en participar en 
la missió que m’has encomanat, de morir 
perquè tots visquin, surtin de mi i es vessin 
per totes parts i descobreixin llavors que 
estaven units a mi, com tu i jo, Pare, estem 
sempre units en comunió d’amor” ¿I no és 
aquesta missió, la missió de l’Església, la 
missió de tots els cristians?


