
DIUMENGE 6 DURANT L’ANY  (14 febrer)

Continuem  em l’activitat pública de Jesús. Avui la curació d’un leprós. Un leprós no és un
malalt com els altres curats per Jesús: el paralític, la sogra de Pere, l’endimoniat, el cec de
naixement. La lepra ha destruït la seva vida personal, com les altres malalties; però la lepra té
un aspecte especial: ha destruït la seva relació social humana. Està condemnat a allunyar-se
dels altres.  Confinat totalment. El confinament actual no ens aïlla dels altres, com ho feia la
lepra. Ha de viure sol i cridar “impur, impur” o portava un picarol perquè ningú s’hi acostés. La
lepra era considerada com un càstig de Déu pels pecats del leprós. També avui  hi  ha qui
defensa la pandèmia com un pecat de la humanitat. La lepra venia per la manca d’una higiene
personal;  la  pandèmia  deu  haver  vingut  per  l’abús  que  hem  fet  de  la  natura,  dels  béns
naturals...  I  esperem tornar  a  la  “normalitat”  per  continuar  fent  el  mateix.  El  leprós  si
s’acostava al  poble el  feien fora a  pedregades.  Com ha de reaccionar la natura si  ens hi
acostem per malbaratar-la?

L’evangeli  diu:  “es  presenta  a  Jesús  un
leprós,  s’agenolla  i  li  diu”. Això  ja  és
inaudit.  No  podia  el  leprós  acostar-se  a
ningú.  Jesús  no el  rebutja.  Es  compadeix
d’ell,  “el  toca  amb la  mà” (recordeu  el
gest del diumenge passat).  Fixem-nos  en
aquest  encontre del  paralític  i  Jesús:  els
dos infringeixen la llei, trenquen la llei. La
llei? De què serveix una llei si no salva les persones? La llei no ha de ser mai excloent, ni
condemnatòria, sempre ha de portar a la salvació. Amb el gest de tocà el leprós, Jesús ens ve
a dir que Déu no exclou ningú. No és Déu qui margina, sinó nosaltres.

Per Jesús, el primer és la persona que sofreix i no la norma.

Avui davant la proliferació de lleis que surten cada dia de dretes i d’esquerres, ens cal ser
molt cautelosos. No totes són justes. Poden ser legals perquè els qui manen ens les imposen.
Però, en consciència, quan no són justes i no van a favor de la salvació de les persones, no
tenim cap obligació de complir-les.

Això ho podem aplicar  a  la  llei  de l’avortament i  de l’eutanàsia.  La fe cristiana salva,  no
aniquila ni elimina. Ens cal ser molt cauteloses amb les lleis que van en contra de la consciència
de moltes persones.

Sigui el que sigui els creients ens cal ser ferms com Jesús: acostar-nos a qui ho necessita. I
les lleis que no són per salvar, per servir, per curar, per acollir... no són lleis justes i menys
evangèliques.

Aquí tenim un fort dilema: a qui cal votar? Potser sabem més a qui no s’ha de votar que a qui
cal votar. Aquí hi juga la consciència de cadascú.


