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Mc 10, 17-31: L’home ric 
 
17 Quan es posava en camí, un home s'acostà 

corrent, s'agenollà davant de Jesús i li preguntà: 

--Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida 

eterna? 

18 Jesús li digué: 

--Per què em dius bo? De bo, només n'hi ha un, 

que és Déu. 19 Ja saps els manaments: No matis, 

no cometis adulteri, no robis, no acusis ningú 

falsament, no facis cap frau, honra el pare i la 

mare. 

20 Ell li va dir: 

--Mestre, tot això ho he complert des de jove. 

21 Jesús se'l mirà i el va estimar. Li digué: 

--Només et falta una cosa: vés, ven tot el que tens i 

dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. 

Després vine i segueix-me. 

22 En sentir aquestes paraules, aquell home va 

quedar abatut i se n'anà tot trist, perquè tenia molts 

béns. 

23 Llavors Jesús mirà al seu voltant i digué als 

seus deixebles: 

--Que n'és, de difícil, per als qui tenen riqueses 

entrar al Regne de Déu! 

24 Els deixebles, en sentir aquestes paraules, 

quedaren molt sorpresos. Però Jesús els tornà a dir: 

--Fills meus, que n'és, de difícil, entrar al Regne de 

Déu! 25 És més fàcil que un camell passi pel forat 

d'una agulla que no pas que un ric entri al Regne 

de Déu. 

26 Ells quedaren encara més desconcertats, i es 

deien els uns als altres: 

--Si és així, qui pot salvar-se? 

27 Jesús se'ls mirà i digué: 

--Als homes els és impossible, però no a Déu, 

perquè Déu ho pot tot. 

28 Llavors Pere li va dir: 

--Mira, nosaltres ho hem deixat tot i t'hem seguit. 

29 Jesús digué: 

--Us ho asseguro: tothom qui per mi i per 

l'evangeli hagi deixat casa, germans, germanes, 

mare, pare, fills o camps, 30 rebrà, ja en el temps 

present, cent vegades més de cases, germans, 

germanes, mares, fills, camps, i també 

persecucions, i, en el món futur, la vida eterna. 

31 Molts passaran de primers a darrers, i molts, de 

darrers a primers. 
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Pautes per guiar la lectura: 

 Primer llegeix pausadament el fragment, fes silenci, marca allò que t’ha 
cridat més l’atenció, allò que més t’interpel·la.  

 El jove ric es queda en complir els manaments, podríem dir a portar-se 
bé, a complir les normes. Això està bé però Déu ens convida a anar més 
enllà, a aprofundir, a que descobrim el sentit i el fonament d’aquestes 
normes.  

 En quines coses et sents identificada amb el jove ric? 

 Sovint tenim tantes coses que no som capaços de valorar i gaudir de les 
petites coses de la  
vida, i de les coses que ens donen sentit; inclús el nostre mar de coses, 
pensaments i projectes ens impedeixen descobrir Déu. Segurament tu 
també ets ric: tens família, amics, seguretat material, l’oportunitat 
d’estudiar, alternatives d’oci i cultiu personal (esport, música, ball, etc.). 
Això està molt bé i n’hem d’estar agraïts. Però malgrat tenir tot això a 
vegades podem tenir la sensació que ens manca quelcom, podem tenir la 
sensació de no ser del tot feliços, que necessitem alguna cosa més: 
quelcom significatiu, que li doni sentit a la vida, que ens ompli. Què en 
penses d’aquesta reflexió? Quina és la teva experiència? Sents aquesta 
necessitat més profunda? Creus que la fe, cercar a Déu en la pròpia vida, 
seguir Jesús (la seva manera de viure, els seus ensenyaments, en 
definitiva, viure estimant), li dóna o li pot donar sentit a la teva vida?  

 Com al jove ric, ens fa por perdre tot allò que tenim: tenim por a quedar-
nos sols o que la falta de coses ens faci patir. Quines són les teves 
seguretats? Et fan lliure o t’esclavitzen?  

 De què creus que t’hauries d’alliberar? (què hauries de vendre, per així 
poder seguir millor el camí que Jesús ens proposa?) 

 
Per comentar: 

 És un fragment ampli on apareixen diversos elements: ensenyament, 
simbolismes, promeses, etc; i que donaria per comentar molt.  

 Només ressaltem les paraules finals de Jesús on novament fa una crida a 
la fe i a l’esperança. L’esperança en que viure estimant, viure de la 
manera que ens proposa Jesús, no serà en va. Però per això és 
necessària la fe, la confiança en allò que no veiem encara, la confiança 
en la paraula de Jesús. I en aquest fragment a més veiem que aquesta 
esperança es veu acomplerta ja, si vivim confiant en Jesús. Podem gaudir 
del Regne ja ara en el present; per això Jesús insisteix tant amb que el 
jove ric vengui tot allò que no necessita; perquè l’excés de béns (tan 
materials, com no) ens dificulten descobrir les grandeses, ja entre 
nosaltres, del Regne de Déu. 

 
 

 


