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Ez 34,11-12.15-17 ; salm 22 ; 1C 15,20-26.28 ; Mt 25,31-46 
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NOMÉS L’AMOR SERÀ DECISIU 
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La Solemnitat de Crist Rei és el coronament de l’any litúrgic. Crist Rei, sí, 

però la seva reialesa teològica s’ha expressat en tot allò que Jesús visqué 

des de Natzaret fins a la seva mort. 

És bo de recordar que el Regnat de Déu el vivim ja al si de la nostra his-

tòria. Un Misteri! I recordem també que el Crist, en qui creiem, és el qui al 

final de la vida serà el nostre jutge.  

El fragment de l’Evangeli d’avui té per rerefons el llibre del profeta 

d’Ezequiel, on Déu diu ple de tendresa: «Jo mateix buscaré les meves ove-

lles […] i les comptaré com el pastor recompta el seu ramat […] i les recolli-

ré de tots els llocs on s’havien dispersat el dia de núvols i boira […] buscaré 

l’ovella perduda, embenaré la que s’havia fet mal […]». Aquestes paraules 

són per a mi el veritable rostre del nostre jutge. Sovint els textos bíblics 

s’expressen amb la imatge de Déu com a bon pastor i el Poble d’Israel com 

el ramat. El ramat sovint dispers i pecador. 

Jesús avui ens invita a escoltar allò que és decisiu: l’amor envers els més 

petits. Predilecció divina! Diu: «Veniu, beneïts del meu Pare: preneu pos-

sessió del regne que ell us tenia preparat des de la creació del món […]. Us 

ho dic amb tota veritat: tot allò que fèieu a cadascun d’aquests germans 

meus, per petit que fos, m’ho fèieu a mi». Quines paraules tan belles ens va 

dir Jesús poc abans d’entrar a la seva Passió! És molt gran i bell l’amor als 

més petits i necessitats.  

En aquest relat evangèlic Jesús feu, a més a més, l’afirmació teològica 

més rellevant: Jesús s’identifica amb els més necessitats. I en 

l’espectacular escena del darrer judici s’hi revela que només l’amor és i serà 

decisiu.  

 La trobada cara a cara amb el Crist es dóna ja avui en els nostres en-

contres humans i fraterns. El Crist i l’amor solidari són el nucli més gran i 

meravellós del missatge de Mateu. Preguntem-nos doncs si són aquests 

veritablement els que marquen la prioritat en la nostra comunitat, en la nos-

tra litúrgia i en la nostra vida personal. 


