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PARAULES DE VIDA

Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran

E

l dia 26 de juliol se celebra la memòria
dels sants Joaquim i Ana que, segons
una antiquíssima tradició, van ser els
pares de la Mare de Déu, a la qui van concebre sent ja ancians. El papa Francesc ha determinat que cada any, en un diumenge proper a aquesta festa, se celebre la Jornada
Mundial dels Avis i de la Gent Gran, entre els
quals ell mateix s’inclou.
El Papa ha volgut instituir aquesta jornada perquè no oblidem que, en les situacions
difícils com la que hem viscut i encara estem vivint a causa de la pandèmia, les persones grans són les que més han patit i estan patint: «la pandèmia (diu el Papa en el
seu missatge) ha estat una tempesta inesperada i violenta, una dura prova que ha
colpejat la vida de tots, però que a nosaltres,
a la gent gran, ens ha reservat un tracte especial, un tracte més dur. Molts de nosaltres
han emmalaltit, i molts han marxat o han vist
com s’apagava la vida dels seus cònjuges
o dels seus éssers estimats. Molts, aïllats,
han patit la solitud durant un llarg temps».
La soledat és una experiència que acompanya la vida de moltes persones grans i pot
constituir una càrrega pesada. El ritme de
vida característic de la nostra societat provoca un aïllament dels ancians, que viuen la
dolorosa experiència de ser deixats de banda i que s’ha agreujat en aquesta pandèmia. Molts
tenen la sensació que són una molèstia per a les
seues famílies; el sofriment d’aquest últim any
i mig s’ha aguditzat per la impossibilitat d’una relació normal amb els seus éssers estimats, i els

qui viuen en residències encara avui no poden veure els seus familiars amb normalitat. En aquest
temps, afirma el Papa, «hem après a comprendre
com en són d’importants les abraçades i les visi
tes per a cadascun de nosaltres, i com m’entris-

teix que en alguns llocs això encara no siga
possible!».
La celebració d’aquesta jornada hauria de
ser una ocasió perquè tots ens plantegem
com acompanyem als majors. A través de
nosaltres haurien de sentir la proximitat
de Déu, que no els abandona en els moments
de foscor i sofriment, com no va abandonar
als pares de la Mare de Déu quan la falta de
descendència semblava matar la seua esperança, i els va enviar un àngel per consolar-
los: «aquest és el sentit d’aquesta jornada
... Que cada avi, cada ancià, cada àvia, cada
anciana —sobretot els que estan més sols—
reba la visita d’un àngel!». Unes vegades tindrà el rostre dels seus nets, altres el de familiars i amics de tota la vida o de persones
que han conegut durant l’aïllament perquè els
han ajudat en els moments més difícils. L’important és que a ningú li falte un àngel que els
recorde l’amor de Déu.
El Papa convida els ancians a no caure en
la temptació de pensar que ja han fet tot el
que havien de fer, que la seua missió ha acabat: «Quina és la nostra vocació avui, a la
nostra edat? Custodiar les arrels, transmetre la fe als joves i tenir cura dels petits. No
ho obliden. No importa l’edat que tingues…
perquè no hi ha edat en la qual pugues retirar-te de la tasca d’anunciar l’Evangeli, de la
tasca de transmetre les tradicions als nets». Treballem perquè els nostres majors no perguen la
il·lusió de la fe.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

APUNTS PER A L’ANÀLISI

Q

uantes vegades ens hem admirat i ens ha sorprès que l’Evangeli ens parli de tantes i
tantes persones que Jesús va curar.
De petit em meravellava que es parlés
de cecs que hi veien, de coixos que
caminaven i de sordmuts que tornaven a escoltar i a parlar. I moltes altres
malalties de les quals només n’havia
sentit parlar a l’Evangeli.
Malgrat haver vist com Jesús curava tanta gent, no semblava que la situació de la gent d’aquell país, Pales-

D’un a un. D’una a una

tina, millorés completament. En moltes ocasions l’Evangeli ens adverteix: li portaven tots els malalts del
poble i en curava molts. Sempre m’ha
sorprès, entre el «tots» i el «molts». Si
podia, per què no els curava tots? La
resposta queda en el misteri profund
de l’acte de fe que suposa la cura
ció.
I també em sorprèn, ara ja de gran,
que Jesús quan cura, pràcticament
sempre cura d’un a un. És un continu
de guaricions personals, fins i tot, la

majoria de vegades, amb un contacte
físic directe i molt evident. Amb sali
va i amb fang inclosos, en alguns miracles estranys.
L’Evangeli té un episodi amagat,
que em sembla que cal tenir molt present. La vegada que Jesús es va decidir a curar 10 leprosos de cop, li va
sortir malament. Només un dels 10 li
va tornar a donar les gràcies pel regal
que Jesús els havia fet, curant-los. Podria molt ben ser, i és una broma, que
Jesús des d’aquell moment es propo-

sés anar guarint a cada persona per
fer prendre consciència de l’acció salvadora de Déu. No ens pot passar
desapercebut el que Déu fa amb
nosaltres permanentment. Déu té
comptats els nostres cabells i Déu
ens concedeix a cadascú el do del
seu Amor. D’un a un. D’una a una. Som
únics i irrepetibles.
Mn. Valentí Alonso i Roig
Rector a diverses parròquies
del Penedès
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Representació de la Passió

PALABRAS DE VIDA

Jornada Mundial
de los Abuelos
y de los Mayores

E

l día 26 de julio se celebra la memoria de los
santos Joaquín y Ana que, según una antiquí
sima tradición, fueron los padres de la Virgen
María, a la que concibieron siendo ya ancianos. El
papa Francisco ha determinado que cada año, en un
domingo próximo a esta fiesta, se celebre la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, entre
los que él mismo se incluye.
El Papa ha querido instituir esta jornada para que
no olvidemos que, en las situaciones difíciles como la que hemos vivido y todavía estamos viviendo
a causa de la pandemia, las personas mayores son
las que más han sufrido y están sufriendo: «la pandemia (dice el Papa en su mensaje) ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que
ha golpeado la vida de todos, pero que a nosotros
mayores nos ha reservado un trato especial, un trato más duro. Muchos de nosotros se han enfermado, y tantos se han ido o han visto apagarse la vida
de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos,
aislados, han sufrido la soledad durante largo tiempo».
La soledad es una experiencia que acompaña la
vida de muchas personas mayores y puede constituir
una carga pesada. El ritmo de vida característico
de nuestra sociedad provoca un aislamiento de los
ancianos, que viven la dolorosa experiencia de ser
dejados de lado y que se ha agravado en esta pandemia. Muchos tienen la sensación de que son una
molestia para sus familias; el sufrimiento de este último año y medio se ha agudizado por la imposibilidad de una relación normal con sus seres queridos,
y los que viven en residencias todavía hoy no pueden
ver a sus familiares con normalidad. En este tiempo, afirma el Papa, «hemos aprendido a comprender
lo importante que son los abrazos y las visitas para
cada uno de vosotros, ¡y cómo me entristece que en
algunos lugares esto todavía no sea posible!».
La celebración de esta jornada debería ser una
ocasión para que todos nos planteemos cómo acompañamos a los mayores. A través de nosotros debe
rían sentir la cercanía de Dios, que no los abandona
en los momentos de oscuridad y sufrimiento, como
no abandonó a los padres de la Virgen María cuando
la falta de descendencia parecía matar su esperanza, y les mandó un ángel para consolarlos: «este es
el sentido de esta jornada ... ¡Que cada abuelo, cada
anciano, cada abuela, cada persona mayor —sobre
todo los que están más solos— reciba la visita de
un ángel!». Unas veces tendrá el rostro de sus nietos, otras el de familiares y amigos de toda la vida o
de personas que han conocido durante el aislamiento porque les han ayudado en los momentos más difíciles. Lo importante es que a nadie le falte un ángel que les recuerde el amor de Dios.
El Papa invita a los ancianos a no caer en la tentación de pensar que ya han hecho todo lo que tenían
que hacer, que su misión ha terminado: «¿Cuál es
nuestra vocación hoy, a nuestra edad? Custodiar las
raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los
pequeños. No lo olviden. No importa la edad que
tengas… porque no hay edad en la que puedas reti
rarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea
de transmitir las tradiciones a los nietos». Trabajemos
para que nuestros mayores no pierdan la ilusión de
la fe.
† Enrique Benavent Vidal
Obispo de Tortosa

E

ls dies 19 i 20 de juny, amb les diverses mesures, vam poder fer la representació de la passió, mort i resurrecció del Senyor en el nostre
renovat Saló Parroquial.

Enguany es compleixen 65 anys de Passió. Volem amb entusiasme continuar aquesta bona tradi
ció i excel·lent catequesi.

Festa de sant
Josemaría Escrivá
de Balaguer

E

l passat 26 de juny, festa de sant Josemaría Escrivá de Balaguer, un bon grup de membres de
l’Obra de les Terres de l’Ebre, juntament amb
altres feligresos, van celebrar la festa del fundador
amb una Eucaristia a la Parròquia de Sant Miquel
de la Cava. Una celebració joiosa donant gràcies al
Senyor pel testimoni de sant Josemaría en ajudar a
totes les persones a viure amb perfecció la vida cristiana cridada a la santedat i l’apostolat.
Cadascú de nosaltres hem de viure aquesta vocació en la nostra vida concreta i personal i, com no,
donant testimoni i ajudant a d’altres a apropar-se al
Crist.
Mn. Joan Guerola

TWITTER DEL PAPA FRANCESC
@Pontifex: «No abandonem les oracions simples
que vam aprendre de nens
en la nostra família i que
custodiem en la memòria
i en el cor: són vies segures d’accés al
cor del Pare» (21 d’abril).
@Pontifex: «Hem trencat els llaços que
ens unien al Creador, als altres éssers
humans i a la resta de la creació. Necessitem sanar aquestes relacions danyades, que són essencials per a sostenir-

nos a nosaltres mateixos i a tot l’entramat de la vida» (22 d’abril).
@Pontifex: «La plenitud de la vida
i de l’alegria es troba en lliurar-se
per l’Evangeli i pels germans, amb
obertura, acceptació i benevolèn
cia» (22 d’abril).
@Pontifex: «El Senyor de la vida ens
vol plens de vida i ens dona el secret
de la vida: aquesta es posseeix solament lliurant-la» (23 d’abril).

Mn. Joan Guerola
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Càritas Diocesana de Tortosa celebra
la seva Assemblea general anual

C

àritas Diocesana de Tortosa ha celebrat la
seva Assemblea general ordinària anual.
Presidida pel Sr. Bisbe, ha tingut lloc amb
una bona representació dels diferents equips locals de la diòcesi.

L’Assemblea ha aprovat per unanimitat la Memòria 2020 en la qual, sota el títol de «Compartim
el tresor de la caritat», es detallen els programes i
projectes realitzats per les 34 Càritas locals al llarg
d’un any qualificat de molt difícil per la pandèmia

de la Covid-19. També aprovà l’auditoria de comptes corresponents. S’han destinat molts recursos
per atendre les prop de 60.000 intervencions de
tots els equips. Un nou rècord de serveis prestats
a les quasi 9.000 persones que han trucat a les portes de Càritas.
Finalment, les paraules de comiat del qui ha estat director de Càritas Diocesana els darrers deu
anys. Agustí Castell exposà l’important que ha estat
per a ell estar acompanyat per tots els equips i els
voluntaris en aquest caminar. Recordà els seus
trenta anys de servei com a voluntari i encoratjà a
seguir treballant pel proïsme que tant ens necessita, i més en aquesta situació actual.
El Sr. Bisbe exposà les característiques que considerava havia de tenir el nou director i demanà el
parer de l’Assemblea que, tot seguit, es pronuncià
unànimement a favor de la persona proposada,
l’actual director de Càritas Interparroquial de Sant
Carles de la Ràpita, el company Dídac Rodríguez.
El Sr. Bisbe va cloure agraint el treball de Càritas
Diocesana de Tortosa en els quasi seixanta anys
de la seva fundació.
Càritas Diocesana de Tortosa,
juny de 2021

Reunió de delegats
diocesans i arxiprestos

E

l 29 juny va tenir lloc la reunió de
delegats diocesans i arxiprestos.
L‘ordre del dia amb un punt únic
fou la preparació de l’Agenda Diocesana 2021-2022.
El Sr. Bisbe ens ha destacat la convocatòria d’un SÍNODE DE L’ESGLÉSIA
UNIVERSAL que el papa Francesc obrirà a Roma el 10 d’octubre. La fase diocesana s’obrirà el 16 d’octubre i durarà
fins a l’abril de 2022.
En connexió amb aquest esdeveniment, se celebraria una Jornada Diocesana de les Delegacions com a inici de
curs pastoral.

Un altre esdeveniment important del
proper curs pastoral serà la beatificació a la nostra Catedral, el 30 d’octubre,
de quatre sacerdots operaris, un d’ells
fill de Caseres.
Els arxiprestos i delegats van comentar la vitalitat de la vida eclesial a les seves demarcacions, malgrat les evidents
limitacions per la pandèmia.
Finalment, es va distribuir una «plantilla» de calendari perquè cada delegació
o arxiprestat comuniqui les propostes de
cara a l’Agenda Diocesana 2021-2022.



LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

José-Luis Arín Roig
Vicari general del Bisbat de Tortosa

26. Dilluns (lit. hores: 1a setm.) [Ex 32,1524.30-34 / Sl 195 / Mt 13,31-35]. Sants Joaquim
i Anna, pares de la Verge Maria (tradició iniciada
s. II).
27. Dimarts [Ex 33,7-11;34,4b-9.28 / Sl 102 /
Mt 13,36-43]. Sant Feliu de Llobregat: Sant Cugat (Cucufate), mr. barceloní (s. IV), d’origen africà,
venerat, entre altres indrets, a Sant Cugat del Vallès. Santes Juliana i Semproniana, vgs. i mrs. de
Mataró, patrones d’aquesta ciutat; santa Natàlia, mr.
28. Dimecres [Ex 34,29-35 / Sl 98 / Mt 13,
44-46]. Santa Caterina Thomas, vg. agustina, de
Mallorca; sant Víctor I, papa africà i mr.; sant Pere

Poveda, prev. i mr., fundador de la Institució Tere
siana.
29. Dijous [Ex 40,14-19.32-36 / Sl 83 / Jo
11,19-27 (o bé: Lc 10.38-42)]. Santa Marta, germana de Maria i de Llàtzer, amics de Jesús residents a Betània, patrona dels hostalers i taver
ners; sant Fèlix II, papa (romà, 483-492).
30. Divendres [Lv 23,1-4-11.15-16.27-34b37 / Sl 80 / Mt 13,54-58]. Sant Feliu de Llobregat,
Tortosa i Urgell: Beats màrtirs de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Sant Pere Crisòleg (s. IV-V),
bisbe de Ravenna i dr. de l’Església; sants Abdó
o Abdon i Senén (popularment Nin i Non), mrs., patrons dels hortolans.

31. Dissabte [Lv 25,1.8-17 / Sl 66 / Mt 14,
1-12]. Sant Ignasi de Loiola (1491-1556), prev.
basc, fundador de la Companyia de Jesús a Roma
(SJ, jesuïtes, 1540).
AGOST
1. Diumenge vinent, XVIII de durant l’any (lit.
hores: 2a setm.) [Ex 16,2-4.12-15 / Sl 77 / Ef 4,
17.20-24 / Jo 6,24-35]. Sant Alfons Maria de Liguori (Nàpols, 1696 - Pagani, 1787), bisbe de Goti
i doctor de l’Església, fundador dels Redempto
ristes (CSSR, 1732), patró dels confessors i moralistes; santes Fe, Esperança i Caritat, vgs. i mrs.;
Sant Feliu, mr.
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◗ Lectura dels Fets dels Apòstols
(Ac 4,33.5,12.27-33.12,2)
En aquells dies, el testimoni que els Apòstols donaven de
la resurrecció de Jesucrist el confirmaven amb el poder que
tenien d’obrar molts miracles i prodigis entre el poble. Els
guardes s’emportaren els Apòstols i els presentaren al sanedrí.
   El gran sacerdot començà així el seu interrogatori: «Us
vam prohibir severament d’ensenyar res més en el nom de
Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les vostres
doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d’aquest home.» Pere i els Apòstols contestaren: «Obeir Déu és primer
que obeir els homes. El Déu dels nostres pares ressuscità
Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbul.
La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i Salvador,
per concedir al poble d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som testimonis, i n’és també testimoni
l’Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui l’obeeixen.»
Ells, en sentir això, s’exasperaven i volien condemnar-los a
mort. Més tard el rei Herodes feu matar amb l’espasa Jaume,
el germà de Joan.

◗ Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
(Hch 4,33.5,12.27-33.12,2)
En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a
todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo
sacerdote los interrogó, diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? En cambio,
habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis
hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro
y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a
Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los
pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen». Ellos, al oír esto, se
consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes
hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan.

◗ Salm responsorial (66)
R. Que us lloïn les nacions, Déu nostre, que us lloïn tots els
pobles alhora.

◗ Salmo responsorial (66)
R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.

◗ Lectura de la segona carta de sant Pau
als cristians de Corint (2Co 4,7-15)
Germans, portem el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat com en gerres de terrissa. Així queda ben clar que aquest
poder altíssim ve de Déu, i no pas de nosaltres. Quan les contrarietats ens envolten pertot arreu, no quedem del tot encerclats; quan no sabem com escapar-nos, a la fi trobem la
sortida; quan els qui ens persegueixen ja ens tenen a les
mans, no quedem del tot abandonats; quan ens trobem per
terra en la lluita, no arribem a perdre-hi la vida. Sempre i pertot arreu portem la mort de Jesús en el nostre cos, perquè
també en el nostre cos es manifesti en el seu esclat la vida
de Jesús. És ben bé així: nosaltres vivim, però per causa de
Jesús sempre estem a mercè de la mort, i així la vida de Crist
es manifesta en la nostra carn mortal. Jesús manifesta el seu
esclat en la nostra carn mortal. D’aquesta manera, ni la mort
no deixa mai de fer en nosaltres la seva obra, ni la vida en vosaltres. L’Escriptura diu: «Em sento ple de fe, i per això he parlat.» Nosaltres, doncs, que tenim el mateix Esperit de la fe,
també ens sentim plens d’aquesta fe, i per això parlem, i sabem que aquell qui ressuscità Jesús, el Senyor, també ens
ressuscitarà a nosaltres amb Jesús i ens portarà a la seva
presència juntament amb vosaltres. Perquè tot això és en
bé vostre; així la gràcia de Déu, que es multiplica a mesura
que s’estén a molta gent, farà que sigui desbordant l’acció
de gràcies a la seva glòria.

◗ L ectura de la segunda carta del apóstol san Pablo
a los Corintios (2Cor 4,7-15)
Hermanos:
Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea
que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene
de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados; apurados, mas no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, mas no aniquilados, llevando siempre
y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.
Pues, mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús; para que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De
este modo, la muerte actúa en nosotros, y la vida en vosotros.
   Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está
escrito: «Creí, por eso hablé», también nosotros creemos
y por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor
Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos
presentará con vosotros ante él. Pues todo esto es para
vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios.

◗ Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu
(Mt 20,20-28)
En aquell temps, la mare de Jaume i Joan, fills de Zebedeu,
anà a trobar Jesús amb els seus fills i es prosternà per demanar-li un favor. Jesús li digué: «Què demanes?» Ella li respongué: «Maneu que en el vostre Regne aquests dos fills
meus seguin l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.» Jesús contestà: «No sabeu què demaneu. Podeu beure
el calze que jo he de beure?» Ells li diuen: «Sí que podem.» Els
diu Jesús: «És cert, vosaltres beureu el meu calze, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra, no soc jo qui ho ha
de concedir; és per a aquells a qui el meu Pare ho ha reservat.» Quan els altres deu sentiren tot això s’indignaren contra els dos germans, però Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que, a totes les nacions, els governants disposen dels
seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres
no ha de ser pas així: qui vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha
de ser el vostre esclau, com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»

◗ Lectura del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 20,20-28)
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de
Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición.
Él le preguntó: «¿Qué deseas?». Ella contestó: «Ordena que
estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu dere
cha y el otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó: «No sabéis
lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?».
Contestaron: «Podemos». Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis;
pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reserva
do mi Padre».
   Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos
hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen.
No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero
entre vosotros, que sea vuestro esclavo.
   Igual que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos».

COMENTARI

«Vosaltres
beureu
el meu calze»

Q

uin contrast entre l’evangeli i la primera lectura! A l’e
vangeli, la mare de Jaume i
Joan demana: Maneu que aquests
dos fills meus seguin l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra. Podem dir que són els mateixos
dos apòstols els qui ho demanen.
De fet, al mateix evangeli, Jesús
s’adreça directament a ells. Volen
els primers llocs, volen honors. Però a la primera lectura hem escol
tat: El rei Herodes feu matar amb
l’espasa Jaume, el germà de Joan.
Ja abans el text diu: Ells [el gran
sacerdot i tots els seus partidaris] en sentir això, s’exasperaven
i volien condemnar-los a mort.
Què deien? Obeir Déu és primer que
obeir els homes. I prediquen Jesús
com a Salvador i els conviden a la
conversió. Jaume és el primer dels
condemnats a mort! Però ja Jesús
les havia advertit: Podeu beure el
calze que jo he de beure? I ells diran: Sí que podem. I Jesús ho confirma: És cert, vosaltres beureu el
meu calze. Però això no els dona
cap preferència en el Regne definitiu de Déu. És a dir Jaume (i Joan)
estan disposats a patir i a morir per Crist (això vol dir beure del
calze) però esperant rebre’n la recompensa. Els apòstols ara volen honors; després, un cop Crist
ha ressuscitat i ha enviat l’Esperit Sant només volen ser fidels
al missatge de Jesús ni que això
els suposi la mort: s’han conver
tit totalment. L’honor de Jaume
és haver estat el primer en morir
per Crist. Jesús recorda a tots (perquè tots volien ser els primers):
Qui vulgui ser el primer ha de ser
el vostre esclau. I Jesús posa al
davant el seu exemple: El Fill de
l’home ha vingut a servir els altres
i a donar la seva vida per tots els
homes. Pau subratlla que aquesta és també la situació que viuen
els apòstols: Sempre i pertot arreu portem la mort de Crist en el
nostre cos... Però aquest no és final. L’apòstol diu al mateix temps:
La vida de Jesús manifesta el seu
esclat en la nostra carn mortal.
Aquell que ressuscità Jesús ens
ressuscitarà a nosaltres. El final
és la vida, la resurrecció. Jaume és
el primer lloc en morir i en ressuscitar!
Mn. Jaume Pedrós
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