Dimarts XXV de durant l'any
Text de l'Evangeli ( Lc 8,19-21): En aquell temps, la mare i els
germans de Jesús van arribar on Ell era, però hi havia tanta gent
que no se li podien acostar. Algú li va dir: «La teva mare i els teus
germans són aquí fora, que et volen veure». Ell els respongué: «La
meva mare i els meus germans són els qui escolten la paraula de
Déu i la compleixen».

«La meva mare i els meus germans són els qui escolten la paraula de Déu i la
compleixen»
Mn. Xavier JAUSET i Clivillé
(Lleida, Espanya)

Avui llegim un passatge preciós de l'Evangeli. Jesús no fa cap ofensa a la seva mare,
ja que Ella és la primera en escoltar la Paraula de Déu i d'Ella neix el qui és la
Paraula. Al mateix temps és la que amb més perfecció va complir el voler de Déu:
«Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules» (Lc 1,38), li
respon a l'àngel en l'Anunciació.
Jesús ens diu el que ens cal per a esdevenir, també nosaltres, familiars seus: «Els
qui escolten...» (Lc 8,21) i per a escoltar cal que ens apropem com els seus familiars,
els quals arribaren on Ell era; però no se li podien acostar per la gentada que hi
havia. Fan l'esforç d'apropar se; serà bo que ens preguntem si lluitem i procurem
vèncer els obstacles que anem trobant a l'hora d'atansar-nos a la Paraula de Déu.
¿Dedico, cada dia, uns minuts a llegir, escoltar i meditar la Sagrada Escriptura?
Sant Tomàs d'Aquino ens recorda que «cal que meditem contínuament la Paraula de
Déu (...); aquesta meditació ajuda poderosament en la lluita contra el pecat».
I, finalment, complir la Paraula. No és suficient escoltar la Paraula; cal que la
complim si volem ser de la família de Déu. Cal posar en pràctica allò que ens diu!
Per això serà bo que ens preguntem si només obeeixo quan allò que se'm demana em
ve de gust o és relativament fàcil, i, al contrari, si quan és l'hora de renunciar al
benestar, a la pròpia fama, als béns materials o al temps que disposo per
l'esbarjo..., poso en un parèntesi la Paraula fins que vinguin més ben donades.
Demanem a la Verge Maria que com Ella escoltem i complim la Paraula de Déu i
anar així pel camí que duu a la felicitat per sempre.

