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QUIN ÉS EL MISSATGE DE JESÚS?
Quin missatge ens dóna Jesús? Al llarg de la Bíblia,
Déu sembla tenir un amor sense mesura pels homes:
"Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en
l’amor!’’ (Llibre de l’Èxode 34,6).
La intenció de Jesús, per tant, no és demostrar una altra manera de ser de Déu. Ben al contrari, el seu missatge confirma la revelació d’un Déu que es fa aliat del
seu poble i de tots els homes.
És que en Jesús, l’Amor i la misericòrdia de Déu troben
la seva màxima expressió: el compromís de Déu amb
els homes es torna radical i definitiu. Per traduir aquesta Bona Nova de la presència activa de Déu, Jesús utilitza un gènere literari: la paràbola.
El missatge de Jesús no és resumeix pas només en una
informació, un eslògan humanitari. Ens descobreix la
realitat de la presència del Regne de Déu.
L’Evangeli ens permet percebre que el mateix Jesús es
revela com a Fill de Déu. Amb Ell, l’Aliança s’integra en
la història més que mai. És en Jesucrist que neix el
Regne de Déu, que esdevé present. (Lluc 7, 24-27)
Sovint, Jesús fa servir el regne com a comparació. El vocabulari evangèlic, Regne, Reialme, Rei ... per la seva connotació feudal ens podria desencaminar per portar-nos a
la representació d’un Déu dominant i, per què no, d’un dictador. Evocant el "Regne",
Jesús ens parla del món tal com Ell l’entén: un món on la pau, la reconciliació, la fraternitat i la felicitat poden prevaler.
Per conèixer el missatge de Jesús, també és essencial llegir el relat de l’anunci de les
Benaurances (Mt 5, 1-12) i tot el Sermó de la Muntanya (Mt 5, 1-6)

DIMARTS VINENT: FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Gràcies Jesús, per haver-nos ofert a la teva Mare com a mare nostra.
Ella és un model per aprendre a confiar en Déu en moments difícils d'assimilar,
quan es trenquen els nostres esquemes per més assenyats que siguin.
Gràcies perquè ens ensenya a relacionar-nos amb Déu, a saber estar amatents davant
de les necessitats del proïsme, a no desesperar-nos quan les circumstàncies es torcen.
Gràcies perquè ens mostra com estimar-te, amb discreció, sense arrabassar-te el protagonisme,
amb sentiments tan humans i, alhora, tan sobrenaturals.
Amb el seu exemple podem reconèixer l'acció de l'Esperit Sant en els instants extraordinaris,
però també en el dia a dia i en les situacions més adverses.
És la nostra mare i amb ella aprenem a ser fills de Déu.
És la nostra mestra i amb ella aprenem a ser deixebles.
Que la Mare de Déu de Montserrat intercedeixi per tots nosaltres.

