Quaresma 2018
Cal fer-nos algunes preguntes davant de la quaresma , encara que semblin paradoxals,
desprès de celebrar-la any rere any .
Quin és el sentit fonamental d’aquest temps litúrgic?. Canvia les nostres vides o
simplement són uns dies de pietat, de memòria històrica o de vacances ?.
Caldria anar a les fonts per trobar el sentit original: mai es pot entendre com un sacrifici,
per alliberar-nos dels nostres pecats, la mort de Jesús en la creu. Jesús és contrari al
sacrifici. La seva mort violenta va ser una conseqüència de la seva manera de viure,
perquè ni el poder de Roma ni les autoritats del Temple podien suportar la novetat de
Jesús. Entre altres motius:
- Per la seva manera sincera, coherent i lliure de pensar i actuar.
- Per la seva manera d’entendre i viure a Déu.
- Per posar en el centre de la seva vida i predicació al Regne de Déu i no pas la
llei de l’imperi ni la llei del Temple de Jerusalem.
- Per unir en un de sol l’amor a Déu i l’amor al germà.
- Per atrevir-se a proclamar que amb Ell, com a crucificat, estava Déu i ho està en
tots els crucificats de la història.
I nosaltres què fem ?. La bona nova de Jesús ens queda oblidada i desfigurada. Portem
segles dient que som seguidors de Jesús i en canvi estem saturats de rituals i creences a
vegades buides de sentit . Les nostres vides no canvien i encara seguim dòcilment les
consignes de la nova religió: treballar, consumir i disfrutar, sense aturar-nos a pensar
que la nostra “societat del benestar” no pot ignorar a l’altra “societat del malestar”. Cal
alliberar-nos de la vida còmoda, de la manca de fe i de la por al silenci.
(Grup de Celebracions)

