
DIUMENGE 18 DURANT L’ANY (1 d’agost)

La Paraula de Déu ens demana saber col·locar les coses al seu lloc. I aquí ens referim al que és material i 
espiritual.

En la 1ª lectura, Èxode, el poble no només es queixa, sinó que es carrega Moisés per haver-los fet sortir de 
l’esclavitud d’Egipte i posar-los en marxa pel desert. De què es lamenten? Del que en l’esclavitud tenien: 
pa i menjar. No han entès (i és difícil entendre-ho quan un està en camí) que la meta cap a on van tindran 
pa, aliment i, sobretot, llibertat. Però el camí per arribar-hi és un desert: set, gana, desànim, mort, dolor,... 

Aquest és el camí del cristià: la meta no ens estalvia 
l’esforç i el domini. Com qui puja cap a un cim; o com 
qui sofreix persecució, presó i embargament dels seus 
béns per lluitar per fer un país més lliure.

L’Evangeli d’avui és fonamental per entendre el que 
estem dient. El text que hem escoltat ve a continuació 
del de la multiplicació dels pans i dels peixos. Jesús es 
lamenta per la raó per la qual el segueixen:

“No em busqueu perquè heu vist 
senyals,

sinó perquè heu menjat pa i heu 
quedat saciats”

Jesús els vol fer adonar que el pa material és important, 
però l’ésser humà necessita quelcom més. Saciar les 
necessitats material (no les supèrflues) és un pas lloable i necessari, però no pot mai complaure la fam i la 
set existencials.

Si l’objectiu és viure tranquils i satisfer la nostra vida temporal i orgànica, augmentarà en nosaltres el 
neguit insaciable en la recerca de més necessitats i noves satisfaccions o plaers. Jesús ens diu: “no heu de 
treballar per a un menjar que es fa malbé, sinó per un menjar que es conserva i dona vida”. Amb una 
paraula: per damunt de les preocupacions materials cal procurar saciar els desigs de l’esperit. És a dir, 
treballar tenint com a horitzó “la vida eterna”

Li pregunten a Jesús: “Com hem d’actuar per fer les obres de Déu”?
Jesús els respon: “l’obra de Déu es que cregueu en aquell que Ell ha enviat”

 Creure en Jesús és una tasca de tota la vida. No és un període per rebre la 1ª Comunió. Ens demana 
exercici de pregària i de formació continua.

 Creure en Jesús és configurar la nostra vida a la seva. Una vida que porta a la vida eterna.
 Creure en Jesús és viure i treballar per fer un món més humà i més just. No oblidar-nos dels qui 

corren el risc de ser oblidats per tothom.

Helder Camara, bisbe brasiler, deia:
“Si dono menjar als pobres, em diuen que sóc un sant,
però si pregunto perquè els pobres passen fam, em diuen que sóc un comunista”

Que tinguem un bon diumenge encara que sigui comunista.


