
DIUMENGE 5 DURANT L’ANY  (7 de febrer)

L’evangeli d’avui és una continuació del diumenge passat: la jornada de Jesús a Cafarnaüm, on
se’ns narra que Jesús guarí un endimoniat a la Sinagoga. Ens descriu, doncs, un dia qualsevol,
un dissabte en que Jesús “passà per tot arreu fent el bé i donant la salut als qui estaven
sota la dominació del diable”, diu Pere.

Avui el veiem curant la sogra de Pere (per tant estava casat i va ser el primer Papa). Després
quan el sol s’ha post, li anaven portant malalts i endimoniats. De bon matí, encara fosc, se’n va
en un lloc solitari i s’hi quedà pregant. 

Jesús cura la sogra de Pere. Cal que prestem atenció a aquest “gest”. Jesús parla, si; però
fixem-nos en el gest.

Les mans són de gran importància en el gest humà. I avui ho
sabem  encara  més  pel  fet  de  que  voldríem  tocar-nos,
abraçar-nos...  La pandèmia ens limita el  que és més humà.
S’acostà a la sogra de Pere i “agafant-la per la mà, la va
fer aixecar”.

Les mans poden curar o  ferir,  acariciar o colpir,  acollir  o
refusar. Jesús toca els deixebles caiguts a terra allà a Getsemaní:  “Alceu-vos, no tingueu
por”. Pere a l’enfonsar-se li agafa la mà: “Home de poca fe, perquè has dubtat”?

Amb els malalts: “agafa” el malalt, imposa les mans, gest de benedicció; toca els leprosos, com
a signe de proximitat.
A Cafarnaüm entra a la habitació, s’apropa a ella, li agafa la mà i l’aixeca.
La mà signe d’acostament, de relació, d’amistat i d’unió.

La sogra de Pere estava en febre. Es veu sola, es sent sola, desemparada. Andreu i Pere,
germans, se’n van amb Jesús.  Qui la cuidarà. En aquell temps el que entrava en una casa era el
sou de l’home. No diu enlloc que Pere deixa dona i sogra; però ella potser té la febre de
l’egoisme, febre de la soledat... Jesús li cura aquesta febre i ella els serveix.

Avui necessitem persones que abandonin la febre de l’egoisme, del que jo estigui bé, que
continuï amb el que tant m’ha costat. La mateixa situació epidèmica ens ha fet un xic egoistes
si no vigilem. Cal obrir-nos als altres, a noves maneres de ser i de fer. Pere i Andreu deixen la
pesca i se’n van amb Jesús. Avui també hi ha persones que els costa deixar la feina i donar
pas a altres. Tenen por de soledat, de no tenir prou, de no saber què fer...

Ens cal desprendre dels nostres lligams i anar a altres. Això només ho podem fer i actuem
com Jesús: saber trobar un lloc solitari i pregar. Sense pregària no hi ha missió, no hi ha
despreniments, no deixem la febre del tenir i del posseir.

La pregària és la font per passar pel món fent el bé i no tancar-nos a exclusivismes. Jesús no
es tanca als habitants de Cafarnaüm:  “Anem a altres llocs, pobles veïns, que també vull
predicar-hi”. 


