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DONA TOT EL QUE TENS
per GRISELDA COS I BOADA,
monja de Sant Pere de les Puel·les

L’Evangeli d’avui ens presenta Jesús instruint la gent. «Assegut al temple, davant la sala del tresor, mirava com la gent hi tirava diners. Molt rics
hi tiraven molt però vingué una viuda pobra que hi tirà tot el que tenia».
Aquesta viuda representa el millor de la pietat del veritable Israel. Ella
va al temple amb esperit d’entrega i d’adoració a Déu. Jesús, però, en
rep una lliçó molt impactant i l’explica als deixebles. Diu: «Aquesta viuda
pobra és la que ha donat més que tots». Ella, «tirant dues monedes de
les més petites» havia donat tot el que tenia i així havia esdevingut ja,
sense saber-ho, una deixeble de Jesús.
Fou a la sinagoga de Natzaret on Jesús parlà també de la viuda de Sarepta per indicar com aquella feu el que li demanà la veu de la seva fe i
donà al profeta el que tenia per a viure ella.
Les dues viudes bíbliques d’avui són el paradigma de la pobresa en la
Bíblia. Elles només es poden refiar de Déu. Donant tot el que tenen, aparentment molt poca cosa, posen Déu abans que les seves necessitats
més bàsiques, el menjar per a viure.
És un preciós testimoniatge del primitiu relat cristià el que s’hagi conservat el record d’un episodi tan aparentment insignificant i que Marc
l’hagi escollit precisament per a tancar, amb aquesta bella i profunda escena, el ministeri públic de Jesús i dels seus ensenyaments en el temple!
Aquest relat, que presenta Jesús assegut al temple davant la sala del
tresor, és tota una culminació del seu ensenyament: donar-se del tot! Jesús mateix es degué sentir identificat amb la viuda pobra.
Eren les intencions del cor el que feien diferents els mestres de la llei i
la viuda. Aquestes dues actituds molt sovint ens demanen revisar amb
sinceritat la nostra vida. Jesús ens convida a donar-ho tot per seguir-lo.
La veritable pietat és l’entrega a Déu i renunciar a tot el que tenim. Els
antics Pares del Desert deien: «Ves, ven tot el que ets i segueix-me».
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