Diumenge 6 TO, Llívia, 2022C
Que en siguem conscients o no, vivim tots a partir de un ambient cultural.
Amb els anys, interioritzem la “saviesa convencional” que predomina.
Al nal, aquesta “consciencia cultural” modelitza la nostra forma d’entendre i
de viure la vida.
Aquesta “saviesa convencional” fonamenta en nosaltres el valors, els criteris,
que ens orienten i ens porten a actuar. Un comportament que no és només
de unes poques persones, sinó de tots nosaltres. Ser adult, nalment,
signi ca per molts haver paït — interioritzat — la “saviesa convencional”
prevalent en la societat.
Acostumats a respondre com un sol home als seus dictats, ens costa molt
sortir de la nostra ceguesa per viure més a fons, amb més intensitat.
Pensem que estem lliures, però en realitat som domesticats ; pensem ser
llestos, però ens empassem tot allò que ens proposen els mitjans de
comunicació com si fossin veritats intangibles.
I més inquietant. Creiem percebre la veu de la nostra consciència, però
només són els valors de la consciència social que hem interioritzat.
Aquests valors porten noms ben concrets : benestar, seguretat, plaer,
autoestima, diner i poder.
Una des les característiques de Jesús, és la seva voluntat d’alliberar les
persones d’aquesta “saviesa convencional” per acollir el Projecte de Déu i
així construir entre tots un món més humà. El seu missatge és claríssim :
hem d’aprendre a viure a partir de un altre “lloc”, escoltant aquesta
Paraula de Déu que vol una vida més digna i més feliç per a tots.
Davant d’aquesta “saviesa convencional”, Jesús viu i ens ensenya a viure de
una forma a la vegada nova, provocant i esperançadora, a partir de valors
diferents com la compassió, el compromís pels darrers, els servei als
desvalguts, l’acollida incondicional, la lluita per a la dignitat de tot ésser
humà.
Ens toca aleshores tornar a escoltar ben bé la Paraula de Jesús :
“Feliços els pobres […] Feliços els qui ara passeu fam […] Feliços els
qui ara ploreu […], el Regne de Déu és per a vosaltres.”
Déu vol regnar — i regnarà — sobre un món diferent on cadascú
coneixerà la dignitat i la felicitat.
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