
DIUMENGE 25 DURANT L’ANY ( 19 setembre)

És molt rica la Paraula de Déu. Mirem de ser breus a l’atenció de cada lectura.
1ª lectura. El problema del mal. Quantes persones pensen: “Com és possible que tal persona,
dolenta com és, li vagi bé tot”? Com és possible que el malvat triomfi?
L’autor  ens  vol  fer  veure  que  el  problema  d’aleshores  (i  ara)  en  que  molts  jueus  es
preguntaven per la retribució futura de Déu davant la injustícia del món, ja que els malvats i
impius  triomfaven  mentre  que  els  justos  patien.  Els  malvats  inspirats  per  pensaments
filosòfics grecs materialistes criden a la  mort.  El  text  pretén transmetre la  idea que el
patiment dels justos no és inútil ni absurd, perquè Déu mai els deixarà sols.

2ª lectura. Sant Jaume. Situacions avui reals també entre nosaltres. No són exemples que
avui passen a la nostra societat, deshumanitzada i narcotitzada pel consumisme de les coses
materials?

3r. Evangeli. Jesús i els deixebles han iniciat el camí que
va de Galilea a Jerusalem. A més de ser un camí real, és
simbòlic.
Camí real:  deixar una vida segura (Galilea), a una vida de
passió i mort (Jerusalem)
Simbòlic:  nosaltres  hem de  deixar  seguretats,  benestar,
comoditat i emprendre un camí de servei i de donació. I això implica persecució, incomprensió,
crítica, morir als nostres gustos...
El camí de Jesús és incomprès pels apòstols. Parlen del qui ha de ser més important d’entre
ells. Per tant, no l’escolten o no el volen escoltar. Ells esperaven un regne de poder, triomf i
glòria. I Ell els parla de crucifixió i de mort, encara que al final hi ha resurrecció. I és aquí on
Jesús actua i parla:

Pren un nen. En aquell temps els nens eren ignorats o rebutjats. Avui, pel contrari, sobre-
protegits. D’un rebuig a un valor absolut.. I Jesús amb el gest:

 “Qui vulgui ser el primer, que sigui l’últim de tots i servidor de tots”.  Si, home!
Avui anem per aquí? Això implica, fora ambicions (viatges, poder, tenir, sobresortir...),
honors i vanitats. Si mirem la vida de cadascú veurem quantes ambicions i vanitats ens
dominen

 “Qui acull a un d’aquests nois, m’acull a mi”. Jesús amb aquest gest vol fer veure el
símbol de tantes persones febles i desvalgudes que necessiten atenció i acolliment.

Voldria acabar dient i afirmant amb contundència:

“ l’Evangeli és una guia per a ser servidor, no un manual de triomf, ni
per guanyar diners o dominar els altres”

És veritat que dins l’Església hi ha escàndols i accions condemnables. Però tinguem en compte
que fa més soroll un arbre que cau al bosc, que els milers que es mantenen dempeus.


