
Diumenge 4 durant l’any 2022C
Molt ràpidament, Jesús s’ha donat compte del suport — o més ben dit de la 
falta de suport — del seu propi poble. En els Evangelis, no s’amaguen ni la 
resistència ni les contradiccions que Jesús trobarà fins i tot amb els més 
propers. La seva forma d’actuar a la vegada lliure i alliberadora, destorbava 
massa, amenaçant poders establerts i interessos particulars.

Jesús ho sabia des del principi. És molt difícil que algú decidit a escoltar 
fidelment a Déu sigui acollit per un poble que li gira l’esquena : “No hi ha 
cap profeta que sigui ben rebut al seu país…”

No ho descuidem. No es pot pretendre seguir autènticament Jesús sense 
provocar reaccions, retrets i fins i tot rebuig de aquells qui — per una raó o 
per una altre — no poden estar d’acord amb un plantejament evangèlic de la 
vida.

És molt complicat viure a contracorrent. Ser “diferents” ens fa por. Fa molt 
de temps que està “de moda” “estar a la moda”. i no tan sols quan es 
tracta d’adquirir roba d’hivern, o escollir els colors de l’estiu.

El “dictat de la moda” ens imposa els gestos, les maneres, les posicions i les 
idees que hem de defensar. 

Cal molta valentia per ser fidel a les pròpies conviccions, quan tota una 
societat s’emmotlla i adapta sense discernir “al que es porta”.

És més fàcil viure sens projecte personal de vida, deixant-nos portar pel 
convencionalisme. És més fàcil instal.lar-nos còmodament en la vida segons 
allò que ens dicten — a vegades molt clarament — des de fora. 

Al principi, poder encara escoltem aquesta veu interior que ens diu que 
aquest no és el camí més encertat per créixer com a persona ni com a 
creient. Però molt aviat, ens “autotranquilitzem”, i callem aquesta veu. 
No volem clar, passar per ser un “anormal”, o un “estrany”. 
Estem més tranquils i més segurs si no ens apartem del ramat. 

i Així anem fent. Com un sol ramat cap al destí que ens tenen preparat. 
Mentrestant, des de l’Evangeli, som convidats a ser fidels al projecte de 
Jesús, fins i tot si ens pot portar la crítica i el rebuig de la societat, fins i 
tot des de dins de l’Església. 
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