Crist Salvador 15 TO
La paràbola del bon Samarità sembla sortida directament del Cor de aquest
Jesús que anava pels camins de Galilea, sempre atent als malalts i als
pobres. Si Jesús ens vol ensenyar a viure amb compassió, s’adreça primer
als dirigents religiosos.
Un home que viatjava és atracat, apallissat, despullat i deixat per mort. Sort
que ve a passar un sacerdot i un levita. Tots dos pertanyen al món prestigiós
del Temple de Jerusalem. Els dos són religiosos, ben segur que rescataran
aquest pobre home. Ni tan sols ! Vegen l’home ferit, l’un i l’altre tancaran el
cor i els ulls, fent com si aquest home no existís. Pel sacerdot i el levita,
L’Evangeli té exactament les mateixes paraules : “passà de llarg per l'altra
banda…” Segueixen el llur camí. El patiment del desconegut no els tocarà.
Arriba un tercer viatjant, que no és ni sacerdot, ni levita. No pertany al
Temple, ni al poble elegit. És un d’aquests samaritans maleïts i odiats des de
sempre pels jueus.
“El veié se'n compadí…” No segueix el seu camí. Amoroseix i embena les
ferides de l’home, se’l puja “a la seva pròpia cavalcadura”, i el con a a
l’hostal perquè el cuidin.
“Passà de llarg per l'altra banda…”, i “El veié se'n compadí…” És
clarament una crítica virulent de l’actitud dels dirigents religiosos, però
també va dirigida a nosaltres. No és su cient que l’Església a traves
d’institucions i persones cuidi aquests que pateixen. Cadascú de nosaltres
s’ha d’apropar del sofriment del germà sense témer de contagiar-se, per
aixecar-lo — o al menys — alleujar el seu mal per que torni l’esperança.
Tenim tots a prop de nosaltres una persona malalta, un ancià, un jove malferit
per la vida que ens necessita.
Si ignorem aquests germans que pateixen en els nostres camins, si “passem
de llarg per l'altra banda”, tot allò que l’Església dirà o farà — tot allò que
direm o farem — només serà una bajanada monumental, una aberració que
destaparà la nostra hipocresia. Només la compassió pot fer que l’Església
de Jesús sigui més humana i més creïble.
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