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JESÚS ACULL ALS FIETS I FIETES

Benvolguts diocesans

En l’època de Jesús els fiets no eren valorats i cuidats com en els nostres dies. Se’ls considerava,
juntament amb els esclaus i les dones, com a persones immadures, irresponsables i, per això,
estaven privats de drets i de dignitat en tots els nivells. Per això, crida especialment l’atenció
l’actitud que Jesús va tenir amb els fiets.

Hi ha una escena molt reveladora i que podem trobar en els tres evangelis sinòptics (Mc 10, 13-16;
Mt 19, 13-15; Lc 18, 15-17). La gent acosta uns fiets a Jesús perquè els toqui, però els deixebles
renyen a la gent, perquè no molestin al Mestre. Compten els evangelistes que en aquesta ocasió
Jesús “es va enfadar” amb els deixebles i els va dir: “Deixeu que els fiets s’acostin a mi. No li ho
impediu, perquè dels qui són com ells és el regne dels cels”. I afegeixen els evangelis que Jesús va
prendre a aquells fiets en braços i, ple de tendresa, els beneïa imposant-los les mans.

A continuació Jesús presenta als fiets com a models de l’actitud que ha de tenir el creient per a
acollir el Regne: “qui no rebi el regne de Déu com un fiet, no entrarà en ell”. L’actitud d’un fiet és
model del comportament del deixeble davant Déu. També en el seu cant d’acció de gràcies al
Pare, Jesús li lloa perquè ha revelat els misteris del regne “als petits” mentre que els ha amagat als
savis i intelligents (cf. Lc 10, 21; Mt 11, 25). Jesús constata que el Regne és acollit pels més senzills.
Els petits, que no creuen saber-ho tot, són els que estan oberts a Déu i atreuen la seva
benevolència.

Hi ha un altre passatge que mostra l’actitud de Jesús amb els fiets. En la multiplicació dels pans és
un al· lot el que ofereix a Jesús uns pans d’ordi i uns peixos (Jn 6, 9). Sant Mateu, per part seva,
assenyala que entre la multitud que seguía a Jesús i participà en aquest miracle, hi havia dones i
fiets (14, 21). Els fiets participen, juntament amb els adults, en la vida del deixeble.

Algú va escriure que aquell qui creu, ja només doblega la seva esquena “davant” Déu i “per” els
febles. El nostre futur depèn de com tractem als més febles. Com Jesús de Natzaret, l’Església ha
de portar en el seu cor als fiets. Per això resulta tan repugnant i vergonyosa la conducta d’alguns
membres de l’Església. Com a Església hem de comprometre’ns a fer front a tota mena d’abusos
dels menors: els abusos sexuals, però també els fiets soldat, els menors prostituïts, els fiets
malnutrits, els fiets segrestats i sovint victims del monstruós comerç d’òrgans, els fiets víctimes de
la guerra, els fiets refugiats i els fiets avortats. I, amb Jesús, beneir als fiets, perquè el Pare no vol
que es perdi cap dels més petits (cf. Mt 28, 14).
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