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El sant Pare va recordar que per convertir-se no cal esperar esdeveniments
prodigiosos
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“Ignorar els pobres és menystenir a Déu”. Dues vegades va repetir aquesta frase el papa
Francesc durant l’audiència general del tercer dimecres del mes de maig. Durant l’acte, va
parlar de la relació que hi ha entre pobresa i misericòrdia, recolzant-se en la paràbola del ric i
Llàtzer, descrit en el capítol 16 de l’evangeli de sant Lluc.
Llàtzer el pobre
Emmarcat en l’Any de la Misericòrdia, el bisbe de Roma va advertir que en aquesta paràbola
de sant Lluc, el ric apareix sense nom i el pobre respon al nom de Llàtzer (que vol dir “Déu
ajuda”), fent una clara referència a la predilecció que té Déu pels pobres. A més, va
assenyalar que “Llàtzer resta a la porta per cridar l’atenció al ric perquè s’enrecordi de Déu”,
present en els més febles. Amb aquesta sentència va voler interpel·lar als oients a pensar
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quantes vegades s’ha ﬁngit no veure a aquelles persones necessitades que tenim més a
prop.
Importància de la Paraula de Déu
Referint-se a la segona part de la paràbola, el Papa va reﬂexionar sobre “el gran abisme” que
separa Llàtzer del ric, un cop morts els dos, en comparació amb la porta que els separava en
vida. Aﬁrma que, “mentre el ric tenia al seu costat, just a la porta, a Llàtzer, no li va fer cas;
ara que els separa un abisme, el crida pel seu nom”. Amb aquesta idea el pontífex va deixar
clar que “la misericòrdia de Déu depèn de la misericòrdia que tenim amb els altres. Si no
obrim el cor al pròxim, restarà tancat per rebre la misericòrdia divina”. Per acabar, va
exhortar els presents a llegir i escoltar la Paraula de Déu, “que ens crida a estimar a Déu i als
demés”.
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