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Aquests evangelis dels darrers diumenges ens situen en el camí de Jesús cap a Jerusalem:
lloc de donació total, mort i resurrecció. I fent camí arriba  “corrent”  un desconeguts que
“cau de genolls· davant d’ell”. Necessita Jesús. Busca llum per a orientar la seva vida. “Que
ha  de  fer  per  posseir  la  vida  eterna”? És  ric,  no  té  problemes  materials.  És  bo;  la
consciència no l’acusa de res.

Jesús li recorda els manaments. Segons la tradició jueva són el camí de la salvació. Ens hem
fixat que ometeix els manaments que es refereixen a Déu:  “ Estimar Déu” i “estimar els
altres”, “santificar les festes?. Només li parla dels que demanen no fer mal a les persones:
“no mataràs, no robaràs”.

“Tot això ja ho he acomplerts des de petit”.  Jesús  “se’l  mirà amb afecte”. Mirada
profunda. Vol el millor per a ell. Li demana: “et falta una cosa: ven tot el que tens i dóna’m
els diners als pobres”, després “vine i segueix-me”

Actualitzem-ho.
El missatge de Jesús és clar: no és
suficient  pensar  en  la  pròpia
salvació;  cal  pensar  en  les
necessitats  dels  altres.  Exemple:
viatjar  a  Canàries  per  veure  el
volcà, No és millor donar a ells el
que val el  viatge? Hi ha persones
en  atur  i  que  busquen  treball  i
altres  que  treballen  en  edat  de
jubilació... No és suficient “no fer mal”, en la vida hi som per a fer el bé. 

La vida  no se’ns ha  donat  per a  fer  diners,  per tenir  èxit  o per  aconseguir  un  benestar
personal, sinó per a fer-nos germans. La  persona més integra, més completa no és la que més
acumula, sinó la que sap conviure millor i de manera més fraterna.

No és  suficient,  doncs,  observar  les  normes de  conducta  religiosa;  això  sol  no  dóna  pau
interior i joia amb els altres.

El ric no esperava la resposta de Jesús. Buscava llum a la seva inquietud religiosa i Jesús li
parla dels pobres. “Es queda abatut i se’n va trist”. Prefereix els diners; viurà sense seguir
Jesús.

Nosaltres, no preferim també el benestar? Volem ser cristians sense  “seguir” Crist. El seu
plantejament ens sobrepassa.

Si la Paraula de Déu ens deixa un xic tocats, anem per anem camí


