“Tinguem la mirada fixa en Jesús” (Heb. 12,2)

” “ Tinguem la
mirada fixa
en jeSÚS ”
El Fòrum de la Vida Religiosa 2020 que organitza l’URC (Unió de Religiosos de
Catalunya) parteix de la frase de la carta als Hebreus 12,2: «Tinguem la mirada fixa en
Jesús.» Mirar-lo significa dirigir la vista cap a Ell amb atenció i de manera constant, sense
deixar-se distreure per temes secundaris. Anar al que és essencial de la vocació rebuda i
de la missió encomanada. L’autor de la carta afegeix que «Jesús ens guia pel camí de la
fe». Obrim els ulls a la realitat, però sempre des de l’òptica evangèlica, sense deixar-nos
segrestar la mirada pels ídols, plens d’atractius i reclams, que s’alcen al nostre pas. Les
nostres obres, els nostres edificis, el nostre prestigi social… no són la garantia de la
nostra seguretat. Al centre hi ha sempre la persona de Jesús. El nostre carisma no val
res si no és en referència a Ell.
Preocupar-nos més per les nostres congregacions que pel Regne de Déu seria un gran
error. La temptació existeix.
«Tenim els ulls en el Senyor, el nostre Déu», es diu al salm 123, com l’esclau té posats
els ulls a les mans del seu amo i l’esclava a les mans de la seva senyora, i n’esperen la
compassió. En Jesús, es manté l’atenció de la mirada, però en canvia radicalment el
sentit: «Ja no us dic servents, sinó amics» (Jn 15,15). Es tracta d’una relació d’amor. La
brillantor dels ulls no pot ser la mateixa. Potser les persones místiques són les que ens
poden ensenyar més bé a fixar els ulls en Ell.
Mirant als ulls de Jesús, podrem descobrir la profunditat del seu cor. Més encara, ens
podrem sentir mirats d’una manera especial. Quan Jesús dialoga amb el jove ric, després
d’afirmar que ha guardat una sèrie de manaments des de la seva joventut, l’evangelista
escriu: «Jesús se’l mirà i el va estimar» (Mc 10,21). La vida religiosa a Catalunya avui
també ha de deixar-se mirar. Sens dubte, per Jesús, però també pels homes i les dones
del nostre temps. Potser aleshores sabrem si som els testimonis que estem cridats a ser,
si hem de deixar anar llast i si la nostra vida transparenta de manera creïble l’evangeli

