
«TRAURÉ DE VOSALTRES AQUEST COR 
DE PEDRA I US ENS DONARÉ UN DE 
CARN»  
 
A l’Antic Testament 
En la mentalitat bíblica el cor no és tant sols la seu dels 
sentiments sinó també on es fonamenten la voluntat i 
el pensament: el centre de la persona. 
Un cor de pedra és un cor endurit, obcecat, 
impermeable, que no escolta. 
 
Salm 95 (94): ”Veniu, celebrem el Senyor.  
 No enduriu els cors com a Meribà,  
com el dia de Massà, en el desert,  
 quan van posar-me a prova els vostres pares  
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.  
 Disgustat durant quaranta anys,  
vaig dir d'aquella generació:  
"És un poble de cor esgarriat,  
que desconeix els meus camins."  
Per això, indignat, vaig jurar:  
"No entraran al meu lloc de repòs."» 
 
Llibres profètics 
Ezequiel 36 (25-27) 
El missatge d’Ezequiel és una resposta a la crisi de la 
comunitat jueva deportada a Babilònia quan es 
preguntava per la presència de Déu (any 597 aC). 
Ezequiel vol transmetre un missatge d’esperança en 
temps de crisi, allò que el Senyor li va comunicar: el 
poder de l’Esperit creador de Déu, el lliurament d’un 
cor nou per interioritzar la religió i deixar les ofrenes 
externes al temple. 
 
«Abocaré sobre vosaltres aigua pura i quedareu 
purificats de totes les vostres immundícies i de tots els 
vostres ídols repugnants.  Us donaré un cor nou i 
posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres 
aquest cor de pedra i us en donaré un de carn. Posaré 
el meu esperit dins vostre i faré que seguiu els meus 
preceptes, que compliu i observeu les meves decisions».  
 

Al nou Testament 
Al nou Testament trobem diverses referències a  
aquesta expressió metafòrica de gran contingut 
teològic, sobretot a l’Evangeli de Marc. Indica la 
resistència i el tancament a l’hora d’acceptar la veritat. 
S’aplica als deixebles de Jesús quan l’Evangeli 
expressa allò que Jesús va manifestar que «tenien el 
cor endurit» amb la intenció de transmetre la idea de 
que els deixebles no entenien res. 
 
Marc 8 (17-19) Segona multiplicació dels pans.  
 Jesús se n'adonà i els digué:  
--Per què discutiu que no teniu pans? ¿Encara no 
compreneu ni enteneu? ¿És que el vostre cor està 
endurit? ¿Teniu ulls, i no hi veieu, orelles, i no hi 
sentiu?  
 
Marc 3 (3-5) Un home curat en dissabte.  
«Jesús diu a l'home que tenia la mà paralitzada:  
--Aixeca't i posa't aquí al mig.  
Llavors els pregunta:  
--Què és permès en dissabte: fer el bé o fer el mal, 
salvar una vida o deixar-la perdre?  
Però ells callaven. Jesús se'ls anà mirant, indignat i 
entristit per l'enduriment del seu cor../..» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joan 12 (37-43)  Unció de Jesús a Betània 
Tot i que li havien vist fer tants senyals prodigiosos, 
encara no creien en ell. Així es van complir les paraules 
del profeta Isaïes, que deia:  
Senyor, qui ha cregut  
allò que hem sentit?  
A qui s'ha revelat  
la potència del braç del Senyor?  
 No podien creure per allò que també deia Isaïes:  
Els ha encegat els ulls  
i els ha endurit el cor,  
 
Carta  de Sant Pau al Efesis (4,17-20) 
Us dic, doncs, i us urgeixo pel Senyor que no visqueu 
més com viuen els pagans, que es guien per 
raonaments sense valor. La seva intel·ligència és 
plena de tenebra i estan allunyats de la vida de Déu, 
ja que l'enduriment del seu cor els manté en la 
ignorància. Insensibles com són, s'han donat al 
llibertinatge, fins al punt de cometre sense fre tota 
mena d'impureses. Però vosaltres, no és pas això el 
que heu après del Crist»,  
 
Altres cites per a tenir en compte: 
Mc (6,52); (7,18);  (9,32) 
2Co (3,12-14) 
 
Preguntes 
 
 Ens experimentem alguna vegada obcecats i amb 

el cor endurit, fins al punt de no voler reconèixer 
que no tenim raó? 

 Com desendurir el nostre cor? 
 De la lectura de la metàfora inclosa en les cites 

anteriors veiem que per a poder veure les coses 
com Déu, necessitem despendre’ns d’allò que es 
pròpiament humà i terrenal. Heu fet aquesta 
reflexió alguna vegada? 

 Hem estat capaços de transformar el missatge de 
l’Evangeli per infondre’l en les nostres accions ? 

 Ens hem sentit alguna vegada ignorants del 
missatge de Déu?  


