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Jb 7,1-4.6-7 / 1 Co 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39
El fragment de l’Evangeli que hem llegit avui pertany a la “Jornada de Cafarnaüm”.
Sembla que l’evangelista Marc ha volgut transmetre alguns elements fonamentals que
defineixen la vida de Jesús, amb el recurs literari de descriure un dels seus dies
“tipus”, un dia qualsevol de Jesús. Així ens invita als oients del relat evangèlic, com de
passada, a fer una reflexió de cóm nosaltres vivim el temps. La concepció cristiana del
temps no és la del “carpe diem”, aprofitant el temps present al màxim, perquè al final
ve la mort, el no res. Sinó de captar en el moment present, el kairós, el moment oportú,
que el pas de Déu, sovint ocult, deixa en l’instant viscut amb profunditat.
Per un altre costat també ens podem fixar en els espais on va Jesús, en aquest dia
qualsevol: la sinagoga (espai sagrat); la casa, lloc de la vida familiar; la porta de casa,
el lloc de la vida pública; i el lloc solitari, on va a pregar.
No hi ha cap espai on el mal no hi pugui aparèixer enverinant les relacions, empetitint
els cors, ofegant la respiració, creant pors, incitant malfiances, estructures de
dominació i de poder, de menyspreu, de manca de respecte. Però tampoc no hi ha cap
espai on Jesús no s’hi pugui fer present, l’energia del qual és capaç de capgirar els
dinamismes de mort i convertir-los en tendresa i potència de vida.
Diumenge passat escoltàvem a l’Evangeli com Jesús a la Sinagoga, amb la seva
autoritat nova, que no és com la dels escribes i fariseus, era capaç de fer fora l’esperit
impur; només amb la Paraula. També nosaltres ara estem en un espai de pregària,
escoltant paraules d’autoritat, on Jesús pot repetir el miracle i transformar el nostre
esperit. Si aprofitem aquest instant, ara i aquí, amb profunditat, també sentirem el pas
ocult de Jesús, que ens transforma.
Guarint la sogra de Pere, Jesús entra en l’àmbit familiar, i converteix l’estat de febre i
de prostració d’aquella dona, en una nova capacitat de vida i de servei. El cristià és
enviat també a les llars que li obren les portes a confortar i enfortir els malalts, posant
esperança i sentit a realitats que per si mateixes serien absurdes, Experimentant
també el pas ocult de Déu, en la seva quotidianitat.
I al vespre, quan el sol s’havia post, quan Jesús possiblement tenia ganes de
descansar es troba a les portes tots els malalts i endimoniats de la ciutat. Jesús
pacientment surt de casa i atén aquella multitud malmenada pel poder del Mal. Com a
Jesús, també les necessitats concretes dels altres trenquen el nostre confort, ens
desinstalꞏlen, i poden ser també el pas ocult de Jesús, que ens transforma.
De bon matí, quan encara era fosc, Jesús es lleva, se’n va a un lloc solitari i s’hi queda
pregant. En el diàleg íntim amb el Déu Abba Jesús recobra la força, el poder i
l’autoritat que surten d’ell, i descobreix un altre cop la seva vocació i missió de ser la
icona del Déu veritable per a la humanitat sofrent. Més enllà dels reclams de la gent de
Cafarnaüm alça el cap envers altres horitzons dient als seus deixebles “Anem a
d’altres llocs, als pobles veïns, i també hi predicaré, que aquesta és la meva missió”.
També nosaltres estem cridats a enunciar el Regne de Déu arreu, sovint de manera
amagada, a través de les nostres actituds evangèliques... altres vegades de manera
explícita, si ens demanen raó de la nostra fe. Hi ha converses que es poden convertir
en un pas ocult de Jesús en la nostra quotidianitat.

Jesús ressuscitat es fa també ara present enmig nostre com l’alliberador, comunicantnos la seva Paraula de vida, plena d’energia, de força i d’autoritat. Deixem que ell
tregui de nosaltres tot esperit dolent: en l’àmbit sagrat, en el familiar, en les nostres
relacions socials. Buscant també, com feia Jesús, moments de soledat. En el silenci
podem escoltar la veu de Déu Pare, que restaura en els nostres cors l’esperit lliure de
la filiació divina, asserenant-nos i donant-nos la pau i la joia, que només venen del pas
ocult de Déu en els nostre dia de cada dia.

