
Diumenge 18è durant l’any, cicle C 31.07.2016 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

HO HEM DE DEIXAR TOT 

per GRISELDA COS I BOADA, 
monja de Sant Pere de les Puel·les 

 
 

L’evangeli d’avui és descrit dins el context de la pujada de Jesús a Je-
rusalem; moment decisiu de la seva vida, i això és el que dóna més 
força a tot el que Jesús deia als seus deixebles i a tothom.  

Vigileu! ens diu Jesús, que les riqueses, els diners i els béns mate-
rials no us poden assegurar la vida.  

A l’Antic Testament. la riquesa era un valor; al Nou Testament, en 
canvi, la riquesa fins i tot és un destorb per entrar al Regne. Jesús va 
dir: «Vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres, després vine i se-
gueix-me». Ho hem de deixar tot! És un gran imperatiu! I els monjos 
del desert anaven encara més enllà, deien: «Vés, ven tot el que ETS». 

Jesús, com a jueu, podia semblar ben contracultural quan afirmava 
on hi ha la veritable vida i felicitat. Portava molt clavat a l’ànima que 
fins la riquesa del mateix Déu, allò que el constitueix, és precisament 
la seva autodonació! I nosaltres hem de desitjar viure la nostra exis-
tència d’acord amb la imatge de Déu amb la qual hem estat modelats. 
Cal obrir el nostre horitzó cap a Déu. Hem de cercar allò que és de 
dalt. Això és el «deixar tot el que som» tal com ho recomanaven els 
Pares del desert. 

El fonament del nostre cristianisme és la radical identificació amb 
els sentiments del Crist, mort i ressuscitat, amb la qual hem d’encarar 
la vida. I això era el que Jesús ens ensenyava quan parlava sobre com 
hem de situar-nos davant les coses d’aquest món. I era contundent. 
Deia: «Guardeu-vos de tota ambició de posseir riqueses». 

En l’Evangeli hi hem de cercar referències que ens donin el veritable 
valor de la nostra vida. I la referència que tenia Jesús quan ensenyava 
era Déu, el Pare. El diner, si es posa en el lloc de Déu, no té futur. La 
confiança, en canvi, i la senzillesa ens ajuden a viure d’acord amb allò 
que realment fa feliç: donar-nos i servir els altres. Déu és autodonació 
i vol que nosaltres, com Ell, ho siguem també per als altres. Això és 
allò de «vés, ven tot el que ets». Llavors el nostre viure esdevé gene-
rador de felicitat. 

 


