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EL GOIG DE DÉU, EXPERT EN HUMANITAT
per GRISELDA COS I BOADA

En aquest diumenge IV de Quaresma, hem escoltat, potser plens d’emoció, la paràbola que Jesús explicà als fariseus i als mestres de la Llei dient:
«Un home tenia dos fills. Un dia, el més jove digué al pare: “Pare, dona’m
la part de l’herència que em toca”… i se n’anà cap a un país llunyà i, un
cop allà, dilapidà els seus béns portant una vida dissoluta».
Tot el relat d’aquesta paràbola és, per a mi, la més rica descripció del
cor de Déu. Sí, quan el fill demana al seu pare la part de l’herència que li
toca, no s’enfada, la hi dona, el respecta, l’estima; i, quan el fill marxa,
l’espera. El text té dos mots significatius: diu que el pare corre i que el fill
camina, indicant, potser d’una manera evident, que la reconciliació és més
fruit de l’amor del pare que d’una conversió del fill.
El pare es commou quan veu que el fill ha comprès com ell l’estima.
Sense aquest amor el pare deixaria de ser Pare. Fins i tot, davant la deficient fraternitat de l’altre fill, el pare surt també per dir al seu germà: «Fill,
tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu». Sabent que Jesús parlava de Déu, aquestes paraules són una perfecta definició del que és ser
fill de Déu.
És el que Jesús volia explicar als mestres de la llei i, potser, el més
important d’aquesta paràbola és el goig del Pare pel retorn del fill! I Jesús
s’hi identifica!
A través d’aquesta història, entranyablement humana, Jesús ens revela,
certament, el cor del Pare, ja que no han estat les paraules del fill les que
han determinat la seva conducta, sinó el seu infinit amor; perquè, abans
que el fill confessi el seu pecat, ja li són retornats els atributs de la seva
dignitat: el vestit millor, l’anell i les sandàlies, i s’organitza una gran festa,
la festa de l’amor recuperat. Si Déu no estimés fins i tot el més gran pecador, no seria Déu.
El convit del retorn és el centre de tota la paràbola, el pare espera el fill
tal com és: un fill.
Al Tridu Pasqual tots viurem amb Jesús el goig d’aquesta paràbola i
d’aquest amor de Déu dient: «Aquest fill meu era mort i ha tornat a la vida».
Perquè, en Jesús, el Pare hi veu tots els seus fills.

Js 5,9a.10-12 ; Salm 33 ; 2C 5,17-21 ; Lc 15,1-3.11-32
MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES

