Comentari 201116
Jesús, Crist Rei
Festa de Crist Rei. Últim diumenge del cicle. Comencem després l’Advent, camí per prepararnos a celebrar Nadal.
Acabem, doncs, un cicle afirmant la reialesa de Déu. Déu és Rei. Sembla que siguem
monàrquics. Res més lluny d’això. L’evangeli ens parla que el volen fer rei. (Mt 2,2:
“preguntaven: --On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i
venim a adorar-lo”. “Damunt el seu cap havien posat escrita la causa de la seva condemna:
«Aquest és Jesús, el rei dels jueus.» Jn 1,49: “Li diu Natanael: --Rabí, tu ets el Fill de Déu, tu ets
el Rei d'Israel”, Jn 6,15: “Jesús s'adonà que venien a emportar-se'l per fer-lo rei, i es retirà altra
vegada tot sol a la muntanya”.)
Un Rei té privilegis, té un poder sobre els seus súbdits, està per damunt de tots..... i Jesús és
rei. Jesús, precisament, és aquell que el presenten dirigint-se cap a Jerusalem i que haurà de
passar sofriment i mort per donar vida. Donar vida donant la seva pròpia vida. Aquest és el
poder de Jesús, el poder de Déu.
Jesús, el qui anomenaran Rei, és aquell que dóna la mà, es preocupa del ferit, del marginat, del
sense veu, del que pateix malaltia i soledat.
La salvació ha entrat en aquesta casa. La teva fe t’ha salvat...això és el que importa a Jesús: fer
arribar la salvació a tothom, jueu o no jueu. La salvació com a tenir vida en Déu, una vida de
plenitud. Una vida capaç d’il·lusió i esperança en el present i el futur.
La salvació la tenim quan som solidaris; quan atenem les necessitats del nostre veí, del
desconegut; quan sabem escoltar i acollir; quan sabem estar a prop del qui ens necessita; quan
allarguem la mà..... aquest és el nostre poder (de transformar persones, coses, situacions,
societat...).
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