
DIUMENGE 4T DURANT L’ANY (31 gener)

La Paraula  de Déu si  només ens limitem a escoltar-la poc fruit  donarà en la nostra vida.
L’evangeli d’avui ens presenta el moment en que Jesús, allà a la Sinagoga,  lloc on s’ensenya
oficialment la Llei (Pentateuc) en “dissabte”, que és el dia  en que els jueus observants es
reuneixen per escoltar-ne el comentari dels dirigents, ensenya, diu, “amb autoritat”. La seva
manera d’ensenyar provoca sorpresa i admiració. La gent capta en ell alguna cosa que no troba
en els seus mestres religiosos: Jesús no ensenya com els escribes, sinó amb autoritat.

Ensenyar amb “autoritat” no vol dir que Jesús
parlés amb to autoritari o impositiu.

Els  lletrats  d’aleshores  (avui  algunes
autoritats eclesiàstiques) ensenyen en nom de
la institució; s’atenen a les tradicions, al que
s’ha dit  i  s’ha fet sempre.  Viuen el  passat  i
aquest ha de ser en el present i en el futur. I
per això “imposen”, amenacen i condemnen. En
canvi Jesús actua diferent. La seva autoritat
no  ve  de  la  “institució”,  ni  es  basa  en  la
tradició. Té una altra font. Es ple de l’Esperit
de  Déu  i  de  l’amor  a  les  persones.  Cerca
alleujar el sofriment, curar ferides, promoure una vida més sana. Jesús no genera submissió,
infantilisme o passivitat.  Recordeu abans:  “Mn.  el  que vostè  vulgui”.  Això no fa persones
madures; sí, corderets. Jesús vol persones crítiques, amb iniciativa pròpia que vingui de la
força de l’Esperit.

La reacció contra aquesta manera d’ensenyar la veiem en el posseït per un esperit maligne.
Aquest interromp a Jesús: “Perquè et fiques amb nosaltres”? “Ha vingut a destruir-nos”.
Aquell home ja estava bé escoltant l’ensenyament dels escribes, dels qui “ja estava bé com
tot funcionava”. El maligne s’hi trobava bé en aquell home i tenia l’existència assegurada. El
maligne manava i l’endimoniat feia el que l’esperit del mal volia.

I quan Jesús el guareix, la gent exclama: “Aquest ensenyament amb autoritat és nou”.

Tots volem i  anhelem que  les  coses  vagin  millor  del  que  van.  I  més en  aquest  temps de
pandèmia. Voldríem un món millor, però a la nostra manera o a la manera d’abans.

Jesús ens duu un nou ensenyament. I molt concret ara en la pandèmia. Som capaços de veure
quins camins hem de deixar i quines noves sendes cal seguir?

Aquí  podríem continuar.  Que cadascú a la llum de la Paraula  de Déu esbrini  cap a on cal
caminar i quin esperit maligne hem de deixar.


