Dilluns 13 de durant l'any
Text de l'Evangeli ( Mt 8,18-22): En aquell temps, Jesús veient que
hi havia una gentada al seu voltant, va donar l'ordre de passar a
l'altra riba. Llavors s'acostà un mestre de la Llei i li digué:
«Mestre, et seguiré arreu on vagis». Jesús li respon: «Les guineus
tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l'home no té on reposar
el cap». Un altre, un dels seus deixebles, li digué: «Senyor, deixa'm
anar primer a enterrar el meu pare». Jesús li respon: «Segueix-me, i
deixa que els morts enterrin els seus morts».
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Avui, l'Evangeli ens presenta —a través de dos personatges— una qualitat del bon
deixeble de Jesús: el despreniment dels béns materials. Abans però, el text de sant
Mateu ens dóna un detall que no voldria passar per alt: «Jesús veient que hi havia
una gentada al seu voltant...» (Mt 8,18). Les multituds es reuneixen a prop del
Senyor per a escoltar la seva paraula, per a ser guarits de les seves malalties
materials i espirituals; busquen la salvació i un alè de Vida eterna en mig de les
trifulgues d'aquest món.
Com llavors, quelcom de semblant passa en el nostre món d'avui dia: tothom —més
o menys conscientment— té la necessitat de Déu, d'assaciar el cor dels béns
veritables, com són el coneixement i l'amor a Jesucrist, i una vida d'amistat amb
Ell. Si no, caiem en la trampa de voler omplir el nostre cor d'altres “déus” que no
poden donar sentit a la nostra vida: el mòbil, l'Internet, el viatge a les Bahames, el
treball desenfrenat per a guanyar més i més diners, el cotxe millor que el del veí, o
el gimnàs per a lluir el millor cos del país... És el que passa a molts actualment.
En contrast ressona el crit ple de força i de confiança del Papa Joan Pau II quan
parlava a la joventut: «Es pot ser modern i profundament fidel a Jesucrist». Per
això cal, com el Senyor, el despreniment de tot allò que ens enganxa a una vida
massa materialitzada i tanca les portes a l'Esperit.

«El Fill de l’home no té on reposar el cap (...). Segueix-me» (Mt 8,22), ens diu
l'Evangeli d'avui. I sant Gregori Magne ens recorda: «Tinguem les coses temporals
per a ús, les eternes en el desig; servim-nos de les coses terrenals per al camí, i
desitgem les eternes pel fi de la jornada». És un bon criteri per a examinar el nostre
seguiment de Jesús.

