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Ens trobem encara en el camí de Jesús cap a Jerusalem: lloc de donació total. Diumenge
passat l’home ric que “ha de fer per posseir la vida eterna”, i Jesús “ven tot el que tens,
dóna-ho als pobres i després vine i segueix-me”. Avui ja no és una persona de fora del
grup, sinó dos del grup: Jaume i Joan, dos germans

“Concediu-nos que el dia que sereu glorificat,
puguem seure, l’un  a la vostra dreta i l’altre a
la vostra esquerra”

S’han  separat  del  grup  per  fer  aquesta  petició.  No
necessiten  els  altres.  Volen  els  primers  llocs.  La  seva
petició no és una súplica, sinó una ridícula ambició,  “volem
que facis això que et demanem”.

Jesús; “No sabeu que demaneu”. No han entès res encara
de Jesús. I Jesús els vol fer entendre si son capaços de
compartir  el  seu  destí  dolorós.  Els  altres  deixebles
s’indignen ja que també tenen les mateixes ambicions que Jaume i Joan. L’ambició no porta
mai pau ni unitat; si discòrdies, enveges, divisions, malestar a les famílies, entre els amics i
dins el treball.

I Jesús els reuneix per fer-los entendre quina ha de ser l’actitud que ha de caracteritzar els
seus deixebles: “Qui vulgui ser gran, important, ha de ser el vostre servidor, qui vulgui
ser el primer, ha de ser esclau de tots”.

La grandesa d’una persona no es mesura pel poder que es té, per la riquesa que acumula o els
títols que ostenta. Qui, dins l’Església pretén ser important amb tot això esdevé un destorb
per promoure l’estil de vida de Jesús.

Com apliquem tot això en la nostra vida:

 En l’existència humana ens cal treballar; si. Treballar per a una realització personal i
per a un bé social.  El treball té sempre repercussions socials: pot fer bé o mal als
altres. Qui treballa  per acumular per ell, no és un bé per als altres; i qui s’aprofita del
treball dels altres, tampoc fa bé.

 Qui diu del treball ho podem dir del lloc que ocupem en la societat. Jesús: “Ja sabeu
que entre les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits
com si en fossin amos”. És a dir, governen i oprimeixen.

En el nostre existir ens trobarem sempre amb el sofriment, un dels grans misteris de la fe
cristiana. Calia el sacrifici de Jesús a la creu per redimir-nos? Se’ns fa difícil comprendre
perquè la vida ha d’estar vinculada a la mort. Els deixebles de Jesús tampoc ho entenien. El
seguien, com hem vist, perquè volien un lloc de prestigi.


