
DIUMENGE 22 DURANT L’ANY  ( 29 d’agost)

Avui la reflexió que ens ofereix la Paraula de Déu va sobre l’observança de la llei. Aquesta ha
d’estar sempre al servei dels altres; per tant, al bé comú.

El relat evangèlic ens presenta el fet de que alguns fariseus i mestres de la llei es reuneixen
amb Jesús  i   li  critiquen  el  fet  que  alguns  dels  seus  deixebles  mengessin  amb les  mans
impures;  és  a  dir,  sense  haver-se  fet  la
cerimònia de rentar-se-les. D’entrada sembla
que  aquesta  prescripció  sigui  ben  lògica  i
natural.  I  com  tota  llei,  si  s’accepta  i  es
compleix amb autèntic esperit, és bona. Però
què passava?

Passava  que  complint  la  aquesta  llei,
s’oblidaven  de  l’essencial:  l’amor  al  pròxim.
Jesús no es carrega la llei;  el seu intent és
que es visqui l’esperit de la llei.

En el fons passava, o hi havia la idea, d’un Déu separat, apartat i reclòs en un mon sagrat; i
que acostar-s’hi era perillós i calia fer-ho amb temor. Estar bé rentar-se les mans (ara amb el
Covid ho hem entès millor), però no ens limitem a rentar-les i després, diríem, no tenir en
compte el  bé comú: anar  sense mascareta,  no vacunar-se,  organitzar actes multitudinaris
sense respectar les normes que se’ns demana des de Sanitat...

Jesús volia fer veure que Déu no viu apartat i separat de la realitat que vivim. Com Jesús, els
cristians del segle XXI no hem de tenir por per embrutar-nos les mans allà on la impuresa del
mon present es fa més palesa. El que contamina no es el que entra, sinó el que surt. Què vol
dir això? Que en l’interior es couen les impureses: quan ens alimentem de desitjos de tenir,
de creure’ns posseïdors de la veritat, d’usar Déu per les meves conveniències... Tot això fa
que quan actuem no ho fem amb criteris evangèlics, sinó amb criteris del mon: d’enriquir-nos,
d’acumular béns, d’usar dels béns per al propi interès... Estem contaminats per dins. Ens cal
una autèntica netedat.

Sant  Jaume:  “No  us  limiteu  a  escoltar  la  Paraula,  que  us  enganyaríeu  a  vosaltres
mateixos, l’heu de posar en pràctica”.

“La religió pura i sense taca als ulls de Déu és que ajudeu els orfes i les viudes en les
seves  necessitats”. En  aquell  moment  eren  els  menyspreats  i  abandonats.  Avui  qui  són
aquests? No esperem que ens ho diguin, cal que cadascú ho descobreixi. 


