Dimecres 2 de Quaresma
Text de l'Evangeli ( Mt 20,17-28): En aquell temps, mentre Jesús
pujava a Jerusalem va prendre a part els dotze deixebles i pel camí
els digué: «Ara pugem a Jerusalem, i el Fill de l'home serà entregat
als grans sacerdots i als mestres de la Llei, el condemnaran a mort i
el posaran en mans dels pagans perquè l'escarneixin, l'assotin i el
crucifiquin; però el tercer dia ressuscitarà».

Llavors la mare dels fills de Zebedeu va anar amb els seus fills a
trobar Jesús i es prosternà per fer-li una petició. Jesús li preguntà:
«Què demanes?». Ella li respongué: «Mana que aquests dos fills
meus seguin en el teu Regne l'un a la teva dreta i l'altre a la teva
esquerra». Jesús contestà: «No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure la
copa que jo he de beure?». Ells li responen: «Sí que podem». Jesús
els diu: «Prou que beureu la meva copa, però seure a la meva dreta
o a la meva esquerra, no sóc jo qui ho ha de concedir: hi seuran
aquells per a qui el meu Pare ho ha preparat».

Quan els altres deu ho sentiren, es van indignar contra els dos
germans. Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que els governants de
les nacions les dominen com si en fossin amos i que els grans
personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no
ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es
faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci el
vostre esclau; com el Fill de l'home, que no ha vingut a ser servit,
sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat per tothom».

«Qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor»
Mn. Francesc JORDANA i Soler

(Mirasol, Barcelona, Espanya)

Avui, l'Església —inspirada per l'Esperit Sant— ens proposa en aquest temps de
Quaresma un text en el que Jesús planteja als seus deixebles —i, per tant, també a
nosaltres— un canvi de mentalitat. Jesús avui capgira les mentalitats humanes i
terrenals dels seus deixebles i els obre un nou horitzó de comprensió sobre quin ha
de ser l'estil de vida dels seus seguidors.
Les nostres inclinacions naturals ens mouen vers el desig de dominar les coses i les
persones, manar i donar ordres, que es faci el que a nosaltres ens agrada, que la
gent ens reconegui un status, una posició. Doncs bé, el camí que Jesús ens proposa
és l'oposat: «Qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i
qui vulgui ser el primer, que es faci el vostre esclau» (Mt 20,26-27). “Servidor”,
“esclau”: no podem romandre solament en l'enunciat de les paraules!; les hem
escoltades centenars de vegades, hem de ser capaços d'entrar en contacte amb la
realitat que signifiquen, i confrontar dita realitat amb les nostres actituds i
capteniments.
El Concili Vaticà II ha afirmat que «l'home assoleix la seva plenitud a través del
servei i del lliurament als altres». En aquest cas, tenim la impressió que donem la
vida, quan en realitat l'estem trobant. L'home que no viu per a servir no serveix per
a viure. I en aquesta actitud, el nostre model és el mateix Crist —l'Home plenament
home—, ja que «el Fill de l'home, no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar
la seva vida com a rescat per tothom» (Mt 20,28).
Esdevenir servidor, esclau, tal com ens ho demana Jesús és quelcom impossible per
a nosaltres. Resta fora de l'abast de la nostra pobra voluntat: hem d'implorar,
esperar i desitjar intensament que se'ns concedeixin aquests dons. La Quaresma i les
seves pràctiques quaresmals —dejuni, almoina i oració— ens recorden que per a
rebre aquests dons ens hi hem de disposar adequadament.

