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A la sinagoga de Natzaret    
El Fill estimat enviat als pobres 

Per anar-hi entrant... 
És voluntat del Pare comunicar-se amb tu. No li poso condicions ni presses. Aparto el 
que em fa nosa. M’obro confiadament a la seva presència. 
 
Pregària inicial. Prega a l’Esperit perquè obri les teves oïdes i el teu cor per rebre la 
Paraula. 
 
La mirada interna i reposada, la lectura contemplativa del text bíblic s’aniran convertint 
en amor contemplatiu i, sense ni adonar-te, voldràs imitar l’estil de Jesús en el seu camí. 
 

Primera part Is 61,56-66 
Es tracta d’un text d’Isaïes en què la comunitat cristiana veu reflectida la missió i l’estil 
de Jesús. Els primers cristians, quan llegien l’AT, quedaven sorpresos amb textos que 
ara aplicats a Jesús, resultaven esclaridors i nous.  
S’hi expressa la manera amb què Déu vol visitar els seu poble, enviant profetes i, en 
darrer terme, el Messies. 

v Hi ha moltes formes de pobresa, d’impotència, de sofriment, de violació dels 
drets humans..., experiències que no es corresponen amb la finalitat de la 
creació, que és felicitat, plenitud, salut, dignitat, benestar… Algú al voltant 
nostre espera una bona notícia perquè el seu cor pugui obrir-se a la joia, a la 
serenitat, a la plenitud a les que, sens dubte, ha estat cridat. 

 
v Quantes experiències de privació de llibertat es donen a la humanitat per una 

violència exterior o per manca de llibertat personal!  
 

v Vivim molts tipus de ceguesa, de manca de clarividència, de foscor personal. 
Quanta necessitat tenim de trobar la llum!  
 
 
 

 



Segona part Lc 4,14-30 
Trasllada mentalment Jesús de la sinagoga del s. I a una celebració dels nostres dies. 
Escolta Jesús que llegeix la profecia d’Isaïes.  

v Mira, a través dels seus ulls, els pobres, captius, cecs, oprimits, refugiats… 
actuals per als qui el Senyor és “l’any de gràcia”. 

Jesús apareix com la persona que disposa de la plenitud de l’Esperit. La seva acció i 
predicació són manifestació de la presència de l’Esperit en ell.  

v Vol compartir amb tu l’Esperit que el fa viure i estimar. 
 

Jesús, com a “mestre”, s’asseu per parlar-nos de l’”avui” que estem vivim com a 
creients.  

v Ve a l’encontre de les nostres ferides i les del món, de les privacions de llibertat; 
vol penetrar en les nostres foscors.  

v Ens diu: “Jo sóc per a tu Bona nova; et faig avançar pel camí de la llibertat i de 
la veritat; amb la meva gràcia sempre és possible recomençar”. 

 
Ens anuncia clarament que “avui” s’acompleix la seva paraula en les nostres persones. 
Que Déu és gràcia, obertura, acollida, llum. Que Déu només té un missatge de gràcia 
per a nosaltres, malgrat les experiències de tot tipus de pobresa, de marginació, de 
foscor... al nostre voltant i en nosaltres mateixos. 

v Sents la necessitat de ser salvat? 
v Sents la necessitat d’una trobada personal amb l’únic que ens salva? 
v Acull avui la seva paraula en clima de pregària. 

Jesús troba a faltar en el seu poble acollida d’aquesta paraula de gràcia. Troba 
incomprensió: els seus conciutadans no perceben l’abast del seu missatge; es tanquen en 
la seva petita realitat i no creuen que Déu hagi visitat el seu poble en la persona del fill 
del fuster. 

v Com Jesús, també tu experimentes sovint el rebuig, la indiferència. Com ho vius 
des de la fe? 

Acull les crides percebudes al llarg de la pregària. 


