Diumenge 3 TO 2022C
En un llogaret perdut de Galilea — Natzaret — tots es reuneixen en la
sinagoga per escoltar la Paraula de Déu. Desprès d’uns anys buscant en el
desert, Jesús torna al poble on va créixer.
La escena és essencial per millor conèixer Jesús i entendre ben bé la seva
missió. Segons Lluc, en aquest llogaret desconegut de tots, Jesús es
presenta com profeta de Déu. Exposarà el seu programa apropiant-se un text
d’Isaïes, un altre gran profeta de l’Antic Testament.
Desprès de llegir-ho, Jesús el comentarà amb només una frase : “Això que
avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de
l’Escriptura.”
Tota la sinagoga mira ara a Jesús : “Tots els qui eren a la sinagoga tenien
els ulls posats en Jesús…”
Que descobrirem avui nosaltres mateixos si guardem el ulls ts en
Jesús ?
Jesús es mou a partir de l’Esperit de Déu, la seva Vida sencera és
orientada, guiada per l’Alè, la Força i l’Amor de Déu. Per creure en la
divinitat de Jesús, no serveix de res recitar de memòria un formula dogmàtica
elaborada per un seguici de concilis. Creure en Jesús és descobrir de mica
en mica i molt concretament en les seves Paraules, en els seus gestos, en
la seva dolçor i en la seva convicció abrusadora el Misteri últim de la vida
que els creients anomenen “Déu”.
Jesús és el profeta de Déu per excel·lència. No va ser ungit per l’oli que
servia per a ungir els reis per transmetre'ls un poder temporal, o consagrar
els grans sacerdots del Temple de Jerusalem. Va ser ungit per l’Esperit de
Déu mateix. No ve per imposar o governar. Ve per alliberar la vida.
Només l’entendrem si acollim el seu Esperit.
Jesús és Bona Nova de Déu pels pobres, pels marginats, pels
menyspreats, els humiliats i tots aquells que no tan sols mirem.
Comencem a semblar a Jesús quan la nostra vida, la nostra actuació i el
nostre amor solidari poden ser rebuts pels més humils com una cosa
bona.
Jesús ha vingut per alliberar l’Home de qualsevol esclavatge.
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La gent veu Jesús com Aquell que deslliura de nitivament del patiment,
de l’opressió i dels abusos ; els marginats com Aquell que destrueix les
cadenes de l’exclusió i de la desesperança, ; els pecadors com Aquell
que és només Gràcia i Perdó.
Seguim autènticament Jesús quan ens sentim deslligats de tot allò que
ens ha engarjolat, empetitit, deshumanitzat. Aleshores creiem en Ell
com el Salvador que Déu ens envia per conduir-nos vers la seva Vida, i
aquell que és entre nosaltres per fer ja present aquesta Vida de Déu en
aquest món.
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