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¿Com coneixerem Déu i la vida eterna 
si no aprenem a despullar-nos de la prò-
pia vida, a regalar-la, i ens intentem allibe-
rar de la tirania del “jo”? A tots els grecs 
de l’evangeli de Jn 12,20-33 que pugen 
a Jerusalem per “veure” Jesús, però que 
es miren massa a si mateixos, ocupats 
i absorbits pel seu petit món, el Senyor 
els interpel·la amb el seu estil habitual 
tan provocador: “Els qui estimen la prò-
pia vida, la perden, i els qui no l’estimen 
en aquest món, la guarden per a la vida 
eterna”. No és precisament això el que 
s’esperava escoltar. ¿Qui és per a Jesús 
aquell “qui estima la pròpia vida”? Sens 
dubte, és aquell que viu tan replegat sobre 
si, que ja no se li acut estimar fora de si 
mateix; només sap tenir tendresa cap a la 
seva pròpia persona, fins al punt que és 
incapaç d’interessar-se per qualsevol altra 
cosa que no sigui ell mateix. El nostre món 

està ple d’aquesta miopia espiritual. Com 
de sensibles som a allò que ens afecta a 
nosaltres, quanta necessitat experimen-
tem de reconeixement i atenció per part 
del món, però com de sords a les veus i 
els patiments dels homes! Ens commovem 
i emocionem segons el nostre estat d’ànim, 
som esclaus del sentimentalisme i no ens 
costa res plorar amb una imatge o amb 
una música qualsevol. Però som tan ego-
cèntrics… Nosaltres som la nostra unitat 
de mesura, ho mesurem tot pel que ens 
aporta o complau. Si prestem un servei, 
busquem que sigui conegut, fins i tot amb 
discreció hipòcrita; i gairebé sempre espe-
rem una mateixa satisfacció per la nostra 
entrega o per la nostra mateixa pregària. 
Si anem cap a la santedat o la perfecció 
no és per alegrar Déu, sinó per nosaltres 
i per la nostra pròpia glòria, és a dir, per 
vanaglòria. I si la vida no ens dóna la pau i 
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la felicitat com a compensació per la nostra 
pietat i honradesa, ho trobem injust, com si 
Déu estigués en deute amb nosaltres. Ens 
hem convertit en la finalitat de les nostres 
vides i hem enviat Déu de passeig. Bus-
quem el propi plaer i intentem evitar qual-
sevol trobada amb el dolor; hem perdut la 
noció de gratuïtat, o millor, ens hem perdut 
i extraviat en la tristesa. “El qui estima la 
pròpia vida, la perd”.

Això és el que Jesús està cridant a 
aquells homes que se li han acostat. Però 
ell voldria a més llençar-nos a allò etern. 
Per això els diu que “el qui no s’estima la 
pròpia vida en aquest món, la guarda per a 
la vida eterna”. Amb això, el que Jesús està 
intentant és que ens oblidem de nosaltres 
mateixos, que deixem de situar-nos en el 
centre de l’univers i de jutjar-ho tot segons 
la mesura de la nostra mesquinesa. ¿Com 
percebrem la caritat de Crist, com el segui-
rem en la seva benaurada passió d’amor, 

si no aprenem a negar-nos a nosaltres 
mateixos (abnegació) i a no paralitzar-nos 
per la por a la creu? Els cristians només 
ens alliberarem de l’enveja i de l’egoisme, 
si aprenem a morir cada dia al nostre “jo” 
mundà: si ens resistim al que ens agrada i 
sedueix, i si vencem la nostra repugnància 
a patir per amor a la veritat. ¿Com voleu 
que contagiem amor per allò sobrenatural 
als qui ens envolten, com voleu que donem 
testimoni de la gràcia, si estem presos 
pels sentits, per les passions, per tots els 
enganys i aparences del món? La caritat, 
l’amor gratuït als altres, és el que supera la 
nostra ignorància de Déu i ens prepara per 
a la vida eterna. Si Déu és amor, només 
el coneixerem si no ens reservem per a 
nosaltres i aprenem a estimar. Llavors 
és quan comencem a semblar-nos a Ell i 
comencem, per fi!, a estimar-nos a nosal-
tres mateixos, però com ens estima Déu, 
amb el seu mateix Amor.


