Comentari pel full
Diumenge 7 d’agost 2016

“El meu Pare es complau a donar-vos el Regne”

Lc 12, 32 – 48

Després de segles “ d’imperialisme cristià “ , com diu J. A. Pagola, els deixebles de Jesús hem
d’aprendre a viure en minoria. Les paraules que Lluc posa en boca de Jesús: “ ... no tingueu
por, petit ramat: el meu Pare es complau a donar-vos el Regne”, ens haurien d’animar a seguir
treballant des de la fe, en les petites coses de cada dia.
No cal fer coses grans per rebre l’estimació de Jesús, només cal lluitar per ser llevat dins de la
massa, llum en la foscor o una mica de sal per donar sabor a la vida.
Malgrat tot, no ens podem adormir en aquesta feina. Quan Jesús ens diu: “ estigueu a punt
amb el cos senyit i els llums encesos” ... què demana de nosaltres ?, quin és el sentit d’aquestes
paraules en un mon globalitzat, després de 20 segles de cristianisme?.
Probablement avui Jesús ens proposa viure des de l’interior la responsabilitat de despertar la
nostra fe; però també una exigència de generositat envers el proïsme dins d’una església, que
malgrat l’esforç de molts, encara té les seves estructures velles i cansades.
Durant molts segles els cristians hem estat educats en la passivitat i en la submissió, però ja és
el moment de prendre consciència de que tots som necessàris, - jerarquia i laics,- per pensar,
projectar i promoure els nous camins de fidelitat envers l’evangeli de Jesús.
No cal enyorar una església poderosa per resoldre els problemes. És cert que en la història de
l’església hi ha molts moments en que es fa de nit, però ara tenim l’oportunitat de ser
nosaltres ferment i llum a casa nostra.
L’evangeli no s’imposa per la força, sinó fent la vida més humana al voltant de cadascun de
nosaltres. Jesús ens demana “misericòrdia” que vol dir saber compartir amb solidaritat, una
part del nostre temps. Ara podem ser el ferment necessàri per construir aquesta comunitat
renovada en la fe, dins d’una església oberta als problemes del mon i propera als homes i les
dones d’avui. Som-hi.
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